Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00
Referent. Erling Aabye Dam
Afbud. Marianne M. Holm

1 Godkendelse dagsorden.
Dagsorden godkendt

2 Orientering fra formanden. Duerne på stokværket er fjernet
og samtidig blev der i weekenden den 19. – 20. – 21. februar
sat net op for lemme og ”skydeskår” samt renset op for due
ekskrementer. Jeg synes folkene har gjort et rigtigt godt
stykke arbejde. Der er søgt og bevilliget 5 % midler til
arbejdet.
Kent Pedersen der gav tilbud på murearbejde på
kirkegårdsmuren/væggen og som provstiet accepterede, vil
meget gerne i gang i maj måned. Vi accepterer det, mod at
han først får sine penge i sept.
Erling har talt med Kent og det er aftalt at arbejdet bliver
påbegyndt i maj. Med hensyn til kalkning indhenter vi tilbud
fra 2; i år skal også præstegården kalkes.

3 Regnskab 2015 ved Ulla Pedersen.
Regnskabet for:
Østerlars Menighedsråd,CVR-nr. 35291113, Regnskab 2015,
Afleveret d. 03-03-2016 11.04.

Regnskabet gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

4 Status på udstilling stokværk. Der er kommet et tilbud på
lyssætning til plancher. Marianne har fået et tilbud på
produktion af plancher. Prisen fornuftig. Amanda og
Marianne gør arbejdet færdigt. Kappellet skal vi have sat
nogle personer på.
Vedrørende lyssætning på plancher blev rådet enige om, at
vi fører nyt kabel op til 1. stokværk iflg. tilbud og derefter
laver en prøveopstilling på lys til èn planche. Marianne og
Amanda deltager ved prøveopstilling. Amanda arbejder
videre med plancher til færdiggørelse. Per laver rammer til
plancher i samarbejde med Amanda og Marianne. Vi har
valgt at vente en omgang med udstilling i kapellet, til vi har
helt styr på stokværket.

5 Bemanding/Guidning turister. Svend Aage stopper i
turistdelen og kommer ikke om mandagen mere. Juna og
Amanda vil godt have flere timer, men vi skal have ekstra
hjælp på, især i weekenderne. Svend Aage vil godt hjælpe
ind i mellem, hvis det kniber, men ikke fast. Erling overvejer
kraftigt efter en snak med Marianne, Svend Aage og
Amanda, at droppe turistguide om søndagen i maj og sept.
(bruger granitblokken). Men juni – juli – august skal der fuld
bemanding på.

Det blev besluttet, at lørdag og søndag i maj og september
anvender vi granitblokken til betaling af entre for
besøgende. Det betyder, at vi kun får brug for ekstra hjælp i
juni – juli – august og i situationer, hvor der på anden måde
er forfald. Anne har haft kontakt med en mulig afløser, som
vi tager en snak med. (Camilla). Det bliver præsten,
kontaktperson og formand der mødes med hende.
Derudover har Kurt Pedersen og Svend Aage mulighed for at
træde til som afløsere.

6 Elkabel føring på stokværket. Vi har brug for at føre helt nyt
kabel op til stokværket, idet det gamle er helt fra de første
installationer. Der var enighed om nyt kabel. Lyssætning blev
diskuteret under udstilling i pkt.4.

7 Orientering fra præsten. Hjælpen til Klippebo tjenesterne er
kommet i faste rammer og det er Marianne glad for.
Marianne fortalte om Skærtorsdag aften forløb i Østerlars
kirke. Bordopstilling og mad til arrangementet har Marianne
styr på med hjælp fra graver og Anne/Kurt.
Det nye dåbsfad bliver ”til” den 16. marts hos Pete og
Majbrit Hunner, alle indbydes til at følge med i tilblivelsen.
Marianne overvejer om vi skal have lidt publicity omkring
fadet. Første gang fadet bliver brugt er til påske, 2016.

Marianne foreslog vi bakkede op med et erhvervsmedlemsskab til multihuset på 500 kr. Det blev vedtaget.

8 Orientering fra kontaktpersonen. Frits har sammen med
Marianne M. Holm og Per udarbejdet en stillings beskrivelse
til gravermedhjælper. Graveren har været med og kikket
over ”skulderen” og synes den hænger godt sammen.
Derudover er årets kontrakter på vej til turismedar./guider.
Frits og Erling gør dem færdige. Per ansættes fra den 29.
marts. Per starter med trærammer til udstilling og derefter
er han til rådighed for graveren fra den 5. april.

9 Orientering fra kirkeværge. Ny opvaskemaskine er sat op
efter en træt maskine på 25 år. Godt gået. Nyt flag til 14 m
flagstang – Jytte undersøger. Flagstang rejses inden påske.
Jytte og Luis vil gerne fjerne bygge og træ-affald fra
præstens skov, Marianne hjælper til.

10
Orientering fra kasserer. Anne B. bragte bærbar
computer til Juna på banen. Vi blev enige om, at Juna
bringer den bærbare fra graverkontoret med sig i

våbenhuset på tidspunkter, hvor den ikke bruges af det
øvrige personel. Dette aftales medarbejderne imellem.

11
Orientering fra graver. Ønske om ekstra brandmateriel
på stokværk. Graver snakker med falck. Graver vil gerne
have svar på, hvornår der skal flages ved ny flagstang. Jytte
og Erling kommer med forslag til datoer. Graver vil gerne
have at vide, hvordan de nye lindetræer skal vandes. Erling
giver besked.

12

Orientering fra sekretær. Afbud – er syg.

13
Orientering fra organist. Anita er korleder i Rønne og
derfor ikke til stede. Men har meldt til Erling, at der den 16.
april er en lille afsluttende koncert for Gudhjem Østerlars
koret. Babysalmesang kører igen.
14
Huskekalender/aktiviteter indtil næste møde.
Personalemøde den 18 marts kl 9.30 præstegården. Se i

kirkeblad og på hjemmeside angående aktiviteter. Næste
menighedsrådsmøde er rykket frem til den 12. april.

15

Indkomne tilbud (lukket punkt)

16

Personale (lukket punkt)

17

Evt. Intet under dette punkt.
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