Protokol fra menighedsrådsmøde tirsdag den
16. august 2016 i Østerlarsker Sogn
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt efter flytning af punktet eventuelt til nr. 15 før de
lukkede punkter.
2. Orientering fra formanden.
Murer Kent Pedersen går i gang med kirkegårdsmurene i august.
I løbet af september/oktober indhentes nye tilbud på opførelse af ny skorsten
på præstegård, arbejdet tænkes gennemført til foråret, hvis pengene er der
på budgettet.
Udluftning af fyrrum. Erling indhenter tilbud.
Kitning af vinduer i kapellet. Erling ringer til Torsten Nielsen.
Kursus vedr. menighedsrådsvalg den 17. aug. Erling og Anne deltager.
Erling deltager i budgetsamrådsmøde den 31. aug. Ulla deltager også.
Har søgt i provstiet om 2. årige valgperioder for Østerlars kirke, men ikke fået
svar endnu.
Børneattester er næsten på plads. Kun en mangler.
3. Halvårsregnskab 2016 /Ulla Pedersen.
Kort gennemgang af regnskabsrapport, især med fokus på afvigelser.
4. Menighedsrådsvalg 2016
Der er ikke kommet endeligt tilsagn fra nye kandidater endnu.
Frits laver nogle ”valg-plakater” vedr. orienteringsmøde d. 13/9-16.
5. Menighedsrådsmødernes ”karakter” fremover.
Forskellige drøftelser af mødernes indhold m.m.

6. Klippebo
Der har været en del frustrationer og spørgsmål om afholdelse af andagter og
gudstjenester fra vores medarbejdere og frivillige under præstens sygefravær.

Der skal laves en procedure/evt. opdatering af regulativ i forhold til, hvad der
skal gøres i tilfælde af at præsten er syg. Erling tager initiativ til at
sammenkalde rådsmedlemmer fra Gudhjem og Østerlars, præst, organist og
kirkesanger.
7. Orientering fra præsten.
Aftale med lærer fra friskolen i Østerlars vedr. undervisning i natur og teknik.
Laver udeundervisning i Præstegårdsskoven i uge 33 - 46 samt uge 12 - 26.
Fremover konfirmandundervisning onsdag kl. 14.30, indskrivning d. 14/9.
Høstgudstjeneste søndag d. 25/9 kl. 10.30.
Deadline til næste kirkeblad lige om lidt.
Julekoncert d. 27/11 kl. 19. Vafler i Præstegården efterfølgende.
Obs. ved orgelmeditation ingen guidede ture i kirken. Der skal være stille.
Dette skrives på hjemmesiden.
Ferie 22/8 – 7/9.
8. Orientering fra kontaktpersonen.
Der kommer nye dispensere til toiletpapir og håndklædepapir på toiletterne.
Der kommer ny pengekasse på granitblokken inden d. 3/9.
Bornfiber skifter bokse ud på torsdag.
Der har været færre turister i år, indtil nu.
9. Orientering fra kirkeværge.
Kirkegården ser fin ud.
Der har været forespørgsler på hvad kantsten/sokkelsten koster. Undersøger
dette.
10. Orientering fra kasserer.
Rigtig mange roser kirken, kirkegården og de guidede ture.
11. Orientering fra graver.
Der kommer en virksomhedspraktikant i ca. 4 uger.
Brandsoft konventerer graversystemet til Kirkegårdssystemet d. 26. august.
Der kommer et kursus i brugen af dette på Bornholm i sept/okt.
Graver ordner gulvet i kirken om morgenen, da turistkontrolløren ikke kan nå
det for tiden.
12. Orientering fra sekretær.

Husk at indsende punkter til sekretær inden MR-møde.
13. Orientering fra organist.
Der har været flere succesfulde koncerter hen over sommeren.
27/8 koncert i Østerlars.
Orgelmeditation har været meget anderledes i år. Dels positivt men nogle
gange også meget uro.
30/8 koret starter igen. Laver 2 koncerter dels d. 3/11 måske i ”Multihuset”
samt d. 27/11 kl. 19 i Østerlars kirke.
Babysalmesang starter 1/9. 5 er allerede tilmeldt. Kører indtil midt i
november, og starter igen i det nye år.
Holder ferie i september.
14. Huskekalender/aktiviteter.
Høstgudstjeneste d. 25/9 kl.10.30 med efterfølgende ”høstsupper” i
præstegården
Fælles personaletur d. 4. september for Østerlars og Gudhjem.
15. Evt.
Intet
16. Indkomne tilbud (lukket punkt)

17. Personale ((lukket punkt)
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