Protokol fra MR-møde torsdag d. 26. maj 2016 i Østerlarsker Sogn.

Afbud: Marianne Ring

1. Godkendelse dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Orientering formand.
Kalkningen af kirke og præstegård er i gang. Kirken er færdig, skal i
gang med præstegården.
3. Udkast til budget 2017/ Ulla Pedersen.
Gennemgang og tilpasning af udkast til budget for 2017.
Ekstra ønsker til drifts- og anlægsudgifter:
Målerbrønd ved kirkegård står ofte under vand - dræn. Jordstik ved
kapellet. Dåbskande i messing.
Reetablering af skorsten på præstegård. Ny koldtvandsforsyning i
konfirmationsstuens køkken.
Behandling for borebiller i stokværket.
4. Status på udstilling i stokværket.
Udstilling på stokværket er blevet lidt forsinket.
De 10 første plancher er til tryk. Per er næsten klar med rammerne. Vi
vurderer stadig på lyskilder, har bestilt en prøvelampe, men kablerne
er klar dertil.
Mangler oversættelse til tysk og engelsk. Er planlagt.

5. Bemanding i våbenhus indeværende turistsæson.
Juna skulle være klar til start d. 30. maj.
Amanda har indtil nu klaret vagterne sammen med Svend Aage. Vi får
muligvis brug for noget ekstra hjælp.
MR beslutter, at der skal anskaffes en bærbar PC til brug i våbenhuset,
til regnskab.
6. Udflugt menighedsrådene til september.
Det er Østerlars der arrangerer turen i år.
Forslag: Eriksens gård, Troldeskoven og Stammershalle
Besluttes d. 15. juni.
7. Orientering fra præsten
Præsten er sygemeldt.
8. Orientering fra kontaktperson.
Amanda har styret vagtplan m.m. i Junas fravær.
Granitblok som udgangspunkt lukket i juni, juli og august.
Besluttes at anskaffe ny printer til graverkontoret.
9.

Orientering fra kirkeværge.
Obs. logistikken næste gang der er kor.

10.

Orientering fra kasserer.
Obs. husk at aflevere boner efter at have handlet i Brugsen.
Revisionen kræver dem til regnskabet.

11.

Orientering fra graver.

Ikke noget nyt.
12.

Orientering fra Sekretær.
Intet nyt.

13.

Orientering fra Organist.
Holder ferie.

14.

Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.
3. juni Sjællands Kirkemusikskole afslutningskoncert.
5.juni kl. 14 Islandsk kvindekor holder koncert i kirken.

15.
16.
17.
18.

Menighedsrådsvalg 2016. (lukket punkt)
Indkomne tilbud. (lukket punkt)
Personale. (lukket punkt)
Evt.

Protokol godkendt d. 26. maj 2016
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