Referat MR møde 14. marts 2017 kl 19.00 i
konfirmandstuen.
Tilstede: Karen Marie – Marianne Ring – Anne Birk – Karsten
Brodersen – Erling Aabye Dam – Ulla Pedersen regnskabsfører
Afbud: Marianne M. Holm

1. Godkendelse dagsorden. Godkendt
2. Orientering fra formanden: Der er bestilt en buket blomster
til Marianne M. Holm. Hun har været meget aktiv vedr.
annonce til gravermedhjælper. Der er i februar indlagt
koldvand i konfirmandkøkken. Egestokværket bliver
behandlet for borebiller den 1. – 2. april, der kommer folk fra
Sjælland til at klare opgaven. Prisen er aftalt og er på
budgettet 2017. Sara Grabow (sanger) har optaget sang og
musik i kirken, vi har lavet en aftale med hende om
afholdelse af en koncert med oplæsninger. (Forslag
udfærdiget af Marianne Ring). Der er ansat ny
gravermedhjælper, det kommer Søren mere ind på. Der er
hentet tilbud på kalkning udvendig af kirke, det bliver Jan
Murer fra Gudhjem der klarer opgaven. Den 21. marts 10.30
kommer medlemmer af provstiudvalget sammen med provst
og sekretær, ca 7 stk. Vi skal først tale om vores turistdel indtægter og servicen omkring den. (Rundtur i kirke og
stokværk.) Der er endvidere udflytningssyn på præstegården,

foretages når præsten forlader stedet. Målere - el, varme og
vand aflæses sammen med præsten.
3. Der er endeligt regnskab for 2016 forelagt og gennemgået af
regnskabsfører, med et resultat drift på 38.798,94 kr.
Ingen bemærkninger fra rådet ud over forklaringer på tal.
Årsregnskabet er noteret: Østerlars Sogns Menighedsråd,
CVR-nr 35291113, Regnskab 2016, Afleveret d. 13-03-2017
11:19
Herefter gennemgang af regnskabsinstruks for rådet. Det
blev vedtaget, at en revideret instruks bliver præsenteret for
rådet næste gang. Derefter underskrift.
Forpagtningskontrakt på avlsjord, udløber til efteråret. Vi
skal tage emnet op til august mødet.
Endvidere er det besluttet med opfordring fra
regnskabsfører, at Anne Birk får konto kik til samtlige af
vores konti i Nordea Bank.
Udleveret Dali. Brugskort:
Karen Marie
Erling Dam
Anne Birk
Søren Dam
Jytte Pedersen
Frits ( ikke medlem mere, men kortet er bortkommet.)

4. Ansættelse ny præst: Jeg har haft 4 opringninger fra
ansøgere og der er absolut kvalificerede i mellem – håber på
ansøgning fra dem. Der har været stor ros for annoncen i
Kristelig Dagblad. Tak til rådene og præst for det store input.
Der er frist for ansøgning den 20. marts. Derefter får vi
ansøgningerne fra Biskoppen - gennemlæsning ansøgninger
- udpegning af emner - prøve prædiken - samtaler osv.
Muligvis sætter vi en dag af til prøve prædiken i april. Ingen
dato indtil videre. Det er endvidere besluttet, og det står til
med i et regulativ til valg af præst at – suppleanter valgt til
rådene skal være med ved prøveprædiken og samtale med
ansøger. Ved afstemning er det kun valgte ordinære
medlemmer til rådet der deltager.
5. Kirkegårdens anlæg: Nogle nye bænke og
container/affaldsstativer er et ønske for os, hvor meget
likviditet har vi til det. Vi (Karsten) undersøger videre. Har vi
ikke likviditeten, skal det på budgettet til 2018. Lørdag den
18. marts kl 10.30 kommer Anka Sonne,
(planlægger/landskab arkit.) hun vil sammen med 3 fra
menighedsrådet se på den nye afdeling kirkegård. (Ideer og
forslag til omlægning af den ”golde” part.) Anne tager
kontakt til handicap konsulent endnu engang vedr. toilet til
handicappede. Herefter tages kontakt til tegnestue.
6. Turistdelen: Jeg har før nævnt, at provstiet har ønsket en
dialog med os omkring serviceringen af turistdelen. Med det
som udgangspunkt skal vi tage stilling til, hvor meget
bemanding der skal være over sommeren. Skulle provstiet

mod forventning skrue meget ned for vores lønninger på
området, må vi ty til vores granitblok, som reservere
”medarbejder”. Alternativt kan vi tage en løs medhjælper,
ung arbejder, ind i spidssæsonen. Jeg har pt. ikke selv lyst til,
at skulle sætte ny såkaldt guide i gang, da vi har nok at se til i
forbindelse med ny præst ansættelse. Vi skal så snart det
bliver muligt have et møde med Juna om den ny situation.
7. Brug af kirken udenfor vores gudstjenester: Kan kirken for
eksempel bruges til lydstudie og optagelse. Hvad er vores
holdninger til det? Jeg kommer med et eksempel. Sara
Grabow er nævnt tidligere, se i øvrigt Marianne Rings forslag
til Sara, vedhæftes.) Der er endvidere forespørgsel på
optagelse af 4 gudstjenester fra DR over to dage i juni. Jeg
vedhæfter DRs forespørgsel. Jeg har været positiv overfor
forslaget, og efter snakken med resten af rådet anbefaler vi
det stadigvæk. Dog under den forudsætning at - er der ansat
ny præst i sognene, bruger vi hun/han til den ene tjeneste.
8. Samarbejde med Gudhjem menighedsråd. Vi anbefaler
samarbejde så meget vi overhovedet kan. Der er allerede
gode takter i gang. Måske vi kan spare et af vores egne
møder væk om året og erstatte det med et fællesmøde.
9. Orientering fra præsten. Se bilag der er uddelt. Præsten
gjorde opmærksom på problematikken præstebolig contra
embedslokaler. Det er vigtigt med klar adskillelse
brugsmæssigt og hvem der har adgang til hvad. Vi har brug
for flere nøgler til rådsmedlemmer som kan komme ind i
konfirmand lokalet.

10.
Orientering fra kontaktperson. Søren orienterede om
vores ny gravermedhjælper. Formalia er ved at være på plads
med vedkommende.
11.
Orientering fra kasserer. Anne nævnte vores fine
altertæppe forvist til kapellet, som nu sendes til rens og
derefter gøre entre i kirken igen. Anne vil gerne have nøgle til
konfirmandstuen.
12.
Orientering fra graver. Graver har betænkeligheder med
at sløjfe den store kumme til grene og grønt på den ny
kirkegård. Vi tænker det hele godt igennem endnu engang
inden vi beslutter os for det endelige set up. Det bliver dog
nok først i 2018 der kan ske noget radikalt.
13.
Orientering fra sekretær. Afbud
14.
Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde: Søren
og Lene Bloch fra Gudhjem MR m.fl. har planlagt afskeds
reception i multihuset, vi får en seneste opdatering på det.
Hans Martin Bloch har sendt en mail til mig i dag om
forløbet, videresendt til Søren Dam
15.
Evt. Organisten har skriftligt orienteret om
babysalmesang og spillemandsmesse til foråret.
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