Menighedsrådsmøde 30. januar 2020 - Smedegård
Tilstede
Afbud fra

: Ann Mari, Jørn, Lonny, Jens Georg, Ellen, Tove, Birgitte, Kurt Cæcilie
: Elisabeth Brandt-Hansen

Punkter tilføjes til dagsordenen: Kirkebil, orgel
Revidering af punkter i dagsordenen – tre gange 4 – får fortløbende numre
1. Valg af referent – Cæcilie
2. Referat fra sidste møde – godkendelse – udskydes til næste møde
3. Kasserer
a. Årsregnskab
Det konstateres, at flere poster er over budget.
Drøftelse om mulighed for varmebesparelser? Mulighed for at skrue en halv-en grad
ned? Står på 23 grader pt. Mulighed for at lukke døren ud til våbenhuset?
Høje turistindtægter.
Indtægterne på kirkegården falder (samme tendens over hele landet).
Regnskab 2019 godkendt.
(Linje til regnskabsgodkendelse indsættes her)
4. Formanden
a. Post og meddelelser:
Forskellige jule- og nytårshilsner.
Invitation til distriktsforeningens generalforsamling 19. februar
Mødeliste for provstiudvalget
Formand har modtaget nøgler fra tidligere næstformand
Det besluttes, at nøglelisten for kirken ajourføres.
Formand har modtaget debetkort til Superbrugsen Aakirkeby (graveren har også et)
Det undersøges, om debetkortet også kan bruges i Vestermarie Daglibrugs.
Graver ønsker nøgleboks til det gamle kapel, så blomsterhandlerne kan aflevere
blomster i kapellet, når de kommer meget tidligt (særskilt lås og nøgle).
b. Regler vedr. gravstene og gravsteder
Der foreligger kirkegårdsvedtægt – gennemgås på næste møde.
c. Fælles MR-møder med Vestermarie – 1-2 møder årligt i fremtiden?
15. april kl. 19-21 i sognegården
d. Forsøg med kirkekaffe med morgenbrød kl. 8.30 – besluttet. Tages under aktiviteter.
e. Valginfo
Vigtig dato: Strukturændringer søges inden 1. marts (ikke relevant)
Menighedsrådsændringer søges inden 1. april (ikke relevant)
2-års-periode søges inden 1. marts (ikke relevant)
5. Præsten
a. PR-ansvarlig – Jørn laver plakater ved Nylars-arrangementer og sender ud til print i
menighedsrådet.
b. Tilbud fra musikere om påskedagene – udgår, da Vestermarie har engageret dem.
c. Ellen tager sangbøger med til sangaften 5. februar.
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6.

7.

8.

9.

d. Status vedr. konfirmander – Cæcilie har konfirmander i Aaker (sammen med halvdelen af
Aaker-konfirmanderne). Cæcilie søger om dispensation til at holde én Kristi
Himmelfartsgudstjeneste i pastoratet, selv om der ikke er konfirmation.
e. Vi afventer stiftets stilingtagen til kommunens servicebygning inden for
kirkefredningsområdet – Cæcilie har sendt redegørelse for sagsforløbet til stiftet.
f. Status på ind- og udgangsbønner: Kun positive tilbagemeldinger.
g. Ny alterbibel indkøbt, mangler blot indgravering. 2020-bibler forudbestilt.
Kontaktperson
a. Personalemøde
b. Plan B for personale og præst ved sygdom/fravær
Zanna lærer Jørns kirketjenertjanser, hvis han har pludseligt forfald. Zanna kan tage
degnemesse, hvis Cæcilie har pludseligt forfald (er instrueret i det)
Kirkeværge
a. Fornyelser af gravsteder – graveren og kirkeværgen orienterer – nyt princip om betaling
ved nedlæggelse af gravsteder: Hvis gravstedet skal nedlægges på et bestemt
tidspunkt, udløser det faktura for gravertimer anvenct til nedlæggelsen.
b. Nye vinduer på førstesalen i præsteboligen
Tilbud indhentes i forsommeren – arbejdet håbes påbegyndt til september.
Ellen bliver ansvarlig for arbejdet.
c. Tilbud på cykelskur på gårdspladsen ved præsteboligen
Menighedsrådet har modtaget og accepteret tilbud.
d. Tilbud på udbedring af orgelet – udskiftning af en stemme.
Menighedsrådet søger provstiet om midler – formand og kasserer ansvarlig.
Graver
a. Plan for kirkegården under udarbejdelse – ekstraordinært møde ønskes i april, hvor
planen kan drøftes
b. Status vedr. it – bestilles 31. januar.
c. Lys på kirken: Påbegyndes på tirsdag den 4. februar. Første lampe i øst – der er en
tunnel/kanal fra graverbygning til sløjfet fyrrum, nu affaldsplads, som kan anvendes til
kabler til lampen i øst.
d. Rottefængeren har været på besøg – seks nye giftkasser er sat op. En del i jordvolden,
særligt rotter omkring haveaffaldsstedet. De spiser blomsterløg ved gravene.
e. Nøgleboks ved kapel til blomsterhandlere. Jørn undersøger pris.
Udvalg
a. Aktivitetsudvalg:
i. Evaluering af jule- og nytårsgudstjenester
1. Ros til Zanna for indsatsen ved midnatsgudstjenesten
ii. Nytårsfest i morgen i sognegården – alt som det skal være
b. Kommende aktiviteter
i. Foredrag 10. februar kl. 14 Åbne Døres generalsekretær
ii. 5. februar sangaften kl. 19-21 – Ellen henter sangbøger, Johannes tager dem med
hjem
iii. 20. februar og 26. marts: Bibelrefleksion i kirken
iv. 23. februar: Kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 9 – Birgitte og Kurt bager
fastelavnsboller. Ellen og Birgitte laver kaffe. Ellen: te og mælk. Birgitte: Juice.
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10.

11.
12.
13.

14.

v. Skærtorsdagsarrangement. Birgitte er i dialog med Samlingshuset. Tilmelding til
Birgitte (står i kommende kirkeblad).
vi. Nylarskoret påskesøndag kl. 10.30. Kirkekaffe. Lonny og Kurt bager. Birgitte og
Kurt og Lonny tager kaffe med. Birgitte: Te og mælk og juice.
vii. Ældreudflugt onsdag den 10. juni kl. 14-aften.
viii. Fællesudflugt med Borgerforeningen 4. juli – til gedemejeriet i Østerlars.
ix. Dato for friluftsgudstjeneste. Onsdag den 29. juli kl. 19.
x. Datoer for morgenkirkekaffe: 26. april kl. 8.30. Ellen bager og tager pålæg med.
Birgitte tager kaffe og mælk med.
24. maj kl. 8.30 – hvem der tager med aftales på næste møde.
Skovudvalget
a. Asketopsyge har gjort fældning nødvendig. To medlemmer af menigheden gør det i
fællesskab og får træet for det – med respekt for skoven etc.
Kirkegårdsudvalg
Intet at meddele.
Redaktionsudvalg
a. Deadlines 10. marts og 5. maj.
Dato for næste møde
a. Torsdag den 30. april kl. 17-19 hos Ellen med efterfølgende spisning. Stokkekildevej 11C i
Aakirkeby. Medarbejdermøde 15.30 hos Cæcilie.
b. Kirkegårdsplansmøde 6. maj kl. 16 ved graverkontoret – Jørn sender noget ud på
forhånd.
Lukket punkt

15. Eventuelt
a. Levering af kirkeblad – bukket sammen og stukket ind i Rytterknægten. Cæcilie ringer til
dem i morgen.
b. Menighedsrådsvalg: Forslag fra Ellen om at en snak med Borgerforeningerne om, at der
opfordres til at tage stilling til menighedsrådsvalget. Ellen har talt med Arnager, Birgitte
taler med Lobbæk.
c. Kan gudstjenestelisten komme lettere frem på mobil på hjemmesiden? Cæcilie spørger
webmaster.
d. Cæcilie er ved at undersøge mulighederne for at udøve valgret i nabosognet i et
flersognspastorat.
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