Protokol for menighedsrådsmøde den 22. september 2016
Afbud fra Marianne Munch Holm - Sekretær
Referent blev i stedet Erling Aabye Dam
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden tilføjelser.
2. Orientering fra formanden.
Formanden orienterede om reparation af kirkegårdsmuren, som er
påbegyndt den 19. september. Arbejdet udføres af murer Kent
Pedersen. Efter påbegyndelse af opgaven, må det konstateres at
tilstanden af stengærdet er værre end først antaget. I stedet for
almindelig udbedring af fuger, som kun ville kunne holde nogle få år,
har vi besluttet at gå mere grundigt til værks. Vi graver lidt jord væk
bag ved diget og fuger samtidig på bagsiden ca. 60 cm ned. Derved
har vi sikret diget mange år frem. Vi bruger de penge der er på
budgettet for 2016 til diget, så ser vi hvor langt vi nå. Herefter må vi
søge yderligere midler i 2018.
Kulturarvstyrelsen har en finger med i spillet vedr. stendiget og vi
skal være opmærksomme på at vi bringer det tilbage i original
tilstand. Synsmæssigt.
I forbindelse med renovering af stendiget, vil vi overveje om
kummen/beholder til grønt affald skal bevares og renoveres eller
erstattes med mindre beholdere.
3. Revisionsrapport påtegnes – endelig budget 2017.
Revisionsprotokollatet af 31.08.16 for årsregnskab 2015 blev
gennemgået af regnskabsfører og underskrevet af menighedsrådet.
Endelig årsbudget 2017 præsenteret for Østerlars Menighedsråd:

Østerlars Sogns Menighedsråd, CVR – 35291113, Budget 2017,
Endeligt budget afleveret d. 14 – 9 – 2016 09:
4. Menighedsrådsvalg 2016 herunder orientering -/opstillingsmøde.
Der er af holdt orienteringsmøde og opstillingsmøde 13. sept. 2016.
(se referat udført af Jacob Lund) vedhæftes.
Ifølge valgbestyrelsen er der ikke yderligere lister indløbet og vi
anser kampvalg for aflyst. Aftale valg med kandidater fra 13.
september bliver meddelt ministeriet. Frits som er formand for
valgbestyrelsen sender aftalevalg listen ind snarest dog senest den
27. sept. 2016.
5. Klippebo.
Der indkaldes til møde mellem organist – kirkesanger – præst og
menighedsrådsformænd for at få afstemt forventninger til afholdelse
af andagter og gudstjenester. Stillingsbeskrivelser/aftaler tilrettes om
nødvendigt.

6. Orientering præsten.
Marianne Ring kom med fyldig oplæg til, hvad der kan gøres
yderligere i forhold til de ældre på Klippebo. Et rigtig fint oplæg som
er afstemt med Charlotte Petersen afdelingslederen. Se nyt fra
sognepræsten. Dermed oplæg til ny struktur i forhold til
plejehjemmet.
Der blev orienteret om konfirmander, som har taget et vældigt spring
fremad antalmæssigt. Det er en rigtig god historie. Se nyt fra præsten
m. m.

Vi er blevet kontaktet af Frimurerlogen som tilbyder julepakker til
værdigt trængende. Anne Birk kontakter brugsuddeler med henblik
på emner til disse.
7. Orientering fra kontaktperson.
Præstegårdsudvalgsmøde aflyst ny dato skal findes.
Der er annonceret personalemøde den 29. september. Dagsorden er
udsendt.
8. Orientering fra kirkeværge.
Ingen kommentarer.
9. Orientering kasserer.
Ingen kommenterer.
10.

Orientering graver.
Har været på kurser i Østermarie om det ny kirkegårdssystem.
Dansand kommer på besøg og tilbyder materiel til kirkegården.

11.

Orientering fra sekretær.
Afbud.

12.

Orientering fra organist.
Afbud. Der er udsendt orientering tidligere på måneden fra
Organisten om aktiviteter.

13.

Huskekalender.
Der er styr på høstgudstjeneste og der vil blive serveret suppe
med brød og horn efterfølgende på præstegården. Jytte har
organiseret hjælp.

14.

Indkomne tilbud. Lukket punkt.

15.

Personale. Lukket punkt.

16.

Evt. Anne Birk bliver 50 år i morgen den 23. september.

Erling Aabye Dam

