Protokol fra menighedsrådsmøde i Østerlarsker sogn
tirsdag d. 25. august 2015 kl. 19.00

Afbud: Frits Skifter-Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Orientering fra formanden
Indsamling af midler i kirkebøsse til forskellige formål. Marianne Ring får
mandat til at belutte ud fra vejledningen, hvilket formål der gives til.
Høstgudstjeneste d. 13 september – pyntning kirke (Karen Marie og Jytte) –
Frokost (Jytte tovholder)
Det besluttes at der er kaffe efter den sidste højmesse i hver måned.
Tur den 5. sept. for menighedsrådene og medarbejdere.
Tur til Wittenberg for menigheden i Østerlars og Gudhjem. Marianne Ring
undersøger priser m.m. mhp. en tur i september/oktober 2016. Der kommer
et oplæg i kirkebladet for nov/dec med dato for sogneaften d. 11. nov. med
info om turen.
Anne og Marianne planlægger en kirkegårds inspirationstur.
Erling og Jytte deltager i budgetsamrådsmøde d. 9. september.
3. Kvartalsrapport pr. 30. juni 2015 ved Ulla Pedersen.
Gennemgang af kvartalsrappporten, som ser fornuftig ud.
4. Orientering fra præsten.
Lille bog om treenigheden indkøbt til udlevering på bl.a. en sogneaften samt
som gaver til eks. brudepar og forældre.
Marianne viser rundt kirken i kulturugen. Anita matiné.

Konfirmand indskrivning d. 10. september. Det er blevet mere problematisk
at planlægge konfirmandundervisningen.
Ønske om et nyt klaver på Klippebo. En familie i Østerlars ønsker at donere
et klaver til os. Anita tjekker, hvordan det virker.
Har modtaget invitation til frivillige i anledning af om- og tilbygning af
Plejecenter Klippebo torsdag d. 27. august.
5. Orientering fra kontaktperson.
Ikke til stede.
6. Orientering fra kirkeværge.
Der er kommet oplæg til nye gravstedstakster fra provstiet. Der lægges op til
væsentlige forhøjelser af taksterne. Tages op på budgetsamrådsmøde.
7. Orientering fra kasserer.
Ros til organisten for spil man, ons og tors. Ros til præsten fra andre præster,
der har overværet gudstjenesterne. Også ros for kirkebladet.
8. Orientering fra graver.
Fin sæson igen i år.
9. Orientering fra sekretær.
intet nyt
10. Orientering fra organisten
I december er der 2 fælleskoncerter med vores kor og Nylars koret i
Gudhjem Kirke samt Åkirke..
Spil dansk dag i oktober md. Koncert med koret i den forbindelse i Gudhjem
kirke. Laver en anden koncert med koret i Østerlars kirke.
Kor til vinter. Starttidspunkt d. 2. september i Gudhjem kirke kl. 19.30.
Babysalmesang forsøges opstartet igen midt i september. min. 4 børn.
Sommerens matineer i Østerlars kirke har været meget populære. Folk er
helt stille og klapper, når det er slut.

Økonomi ved sangkor i kulturuge. Der er søgt sponsormidler til dækning af
de sidste udgifter.
11. Skorstenen på stuehus (lukket punkt)
12. Indkomne tilbud (lukket punkt)
13. Personale (lukket punkt)
Evt.
OBS. Indkaldelse til personalemøde inden d. 9. oktober. Også evaluering af
hvordan det er gået med guiderne og betaling til kirken.
OBS. Fyraftensmøde om lønforhandlinger d. 1. oktober. Marianne Holm og
Erling deltager. Marianne kontakter Frits for at høre, om han kan deltage.

Protokol godkendt d. 25. august 2015:

Marianne Ring

Erling Aabye Dam

Jytte M. Pedersen

Anne Birk Pedersen

Marianne M. Holm

