Referat fra mødet i menighedsrådet ved Nylars Kirke
Mandag d. 13/5 2013 hos Ellen på Bøgevej 9
Til stede : Ellen, Jens Georg, Lonni, Svend, Henriette, Elisabeth og Birgitte
Afbud : Kurt
Birgitte blev igen valgt som referent.
1. Godkendelse af referat fra 2 forrige møder.
Protokollen er fundet og referater indsat
Referet fra mødet d. 22/11 og d. 28/2 er godkendt og underskrevet.
2. Informationer fra formanden.
Ellen har modtaget følgende post :
- materiale fra : Danske sømænd og udlandskirker.
Vi vedtog at melde os ind, kontingent på 500 kr/år
- et debatoplæg fra Ministeriet for ligestilling og kirke vedr. styringsstruktur for folkekirken.
Oplægget sendes rundt til gennemlæsning
- orientering vedr. Ny overenskomst for de ansatte. Den trådte i kraft 1/4 13
- noget om sognerejser, som vi tog til efterretning
3. Orientering fra præsten
Begge konfirmationer gik rigtigt godt.
Ellen fortæller at hun har fået flere positive tilbagemeldinger fra forældre omkring konfirmationen
Henriette sender billede fra konfirmationen til kirkebladet.
Henriette skriver et indlæg omkring Frihed til Kirkebladet.
Henriette vil gerne oprette en sommer-kirke-højskole i præsteboligen med debat omkring kirkelige
emner.
Hun får grønt lys til at arbejde videre med ideen. Henriette skriver om det i Kirkebladet og sender
noget til Bornholms Tidende
4. Informationer fra kasserer.
Jens Georg gennemgik regnskabet – det ser stadig fint ud.
Årsregnskab for 2012 er afleveret.
Budget 2014. Jens Georg sender et udkast ud pr mail til udvalget.
Forslag om at oprette en ny konto i superbrugsen, Rønne Syd.
Jens Georg har fået en opringning fra arbejdstilsynet som vil komme på besøg inden for de næste 3
mdr. Svend orienterer om nye regler vedr. kistebegravelse. Al gravning skal fremover foregå med
maskine. Vi aftaler at Svend kontakter John Nielsen, så de sammen kan afprøve det nye, så vi er
klar til både tilsyn og næste kistebegravelse.
5. Orientering fra kirkeværge.
Birgitte og Svend har gennemgået kirkegårdsbøgerne og de er begge ajourført.
Birgitte deltog i kurset for nye menighedsrådsmedlemmer – et godt og spændende arrangement.

6. Informationer fra udvalg.
Aktivitetsudvalg :
Koncert. 2 musikere vil gerne spille en koncert i en rundkirke. Ok. Vi samarbejder med andre
organisationer så prisen bliver lidt billigere.
Udflugten d. 12/6. Husk at ansatte + ledsagere er inviteret med.
Forslag om at invitationen til udflugten kommer i Kirkebladet til næste år. Vi tager det op senere.
Det bliver Birgitte der byder velkommen, Ellen kan først deltage i Samlingshuset til spisningen.
Svend og Carsten står for salg af drikkelse, Ellen finder 2 til at komme kl. 17.30 og anrette mad, vi
hjælper alle med oprydning og opvask.
Kirkekaffe Pinsedag d. 19/5 i præstens have. Lonni er tovholder. Hun køber ind og smører
sandwich. Hun kontakter Ann-Mari og Kurt vedr. kaffe
Vi forventer ca. 20 kirkegængere.
Torsdag d. 11/7 er der udflugt til Rønne sammen med Nylars og Lobbæk Borgerforening. Man
mødes kl. 18.45 ved kirken og kører samlet til Rønne.
Kaffe : Elisabeth 2 + 2 the, Lonni 2 og Ellen 2 + tallekner, teskeer og servietter
Ellen sørger for annonce i avisen
Lørdag d. 31/8 er der udflugt for menighedsråd + ansatte. Jens Georg og Kurt arrangerer dagen.
Skovudvalg :
Der arrangeres en ny tur i skoven i løbet af sommeren/efterår.
Jens Georg aftaler med Kurt ang. bygning af 4 nye broer ved naturstien i præsteskoven. Elisabeths
mand Flemming kan evt. hjælpe.
Kirkegårdsudvalg : Intet
Redaktionsudvalg : Kirkebladet er omtalt under punkt 2 + 3
Blomsterudvalg : Intet
7. Drøftelse af landinspektørens forslag
Vi har fået opmålt præsteboligen + arealet ved siden af. Jens Georg nærlæser papirerne inde der
skrives under på bemyndigheds erklæringen.
Vi ønsker, at grusarealet bibeholdes med en vej-ret til boligen.
Vi vil gerne beholde boligen til kirkelige arrangementer men afventer en afgørelse fra ”højere
magter”.
Ideer : Datastue til 60+, vikarbolig til præster, medborgerhus for den Bornholmske folkekirke,
kirkehøjskole
8 .Trappesten ved opgang til kirken.
Ellen får tilladelse i samarbejde med Svend til at bestille en ny ølandssten.
9. Ønske om flagstang ved kirken.
Vi undersøger ved provstebesøget om det er tilladt t opføre en flagstang ved en rundkirke. Hvis han
siger nej undersøger vi om vi kan benytte kommunens areal ved den lille dam i anlægget.

10. Provstesyn fredag d. 24/5.
Henriette sørger for at fremskaffe synsbogen.
Punkter :
Nedlæggelse af kapellet
Indvendig kalkning, vi foreslår uge 43 -45. Kurt og Karsten vil gerne udføre
kalkningen.
Tilsyn af kalkmalerierne
Flagstang
11. Næste møde
Onsdag d. 14/8 2013 kl. 19.00 hos Lonni, Slugten 10 i Arnager
12. Eventuelt.
- Svend har fået brev ang. deltagelse i etape Bornholm. Vi siger nej tak.
- Forslag om høstgudstjeneste søndag d. 8/9 som bliver Henriettes sidste dag som vikar
(Vestermarie d. 1/9)
- Brandskab til Svend er ikke fundet endnu, Kurt og Svend må arbejde videre med sagen.
- Præsten er ansvarlig for, at de der har løst sognebånd også får Kirkebladet.
- Præsten er ansvarlig for, at Kirkebladet kommer på hjemmesiden.
- Forespørgsel om, at der kommer et skilt på den store port, der viser at man skal benytte den lille
låge. Vi mener ikke det er nødvendigt.

Mødet slut kl. 21.20.
Referent Birgitte Ekstrøm

