Referat af ordinært menighedsrådsmøde hos Jens Georg Hansen, Rønnevej 105, d. 6. november kl. 19.00
Til stede : Kurt Nielsen, Lonny Grønbeck, Ellen Andersen, Jens Georg Hansen, Lisbeth Bolin, Svend Grenaa
og Birgitte Ekstrøm
Referent Birgitte Ekstrøm frem til kl. 20.00, derefter overtog Lisbeth Bolin

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde
Godkendt
2. Meddelelser fra formand
a. Julegratiale
Vi har besluttet at vi stadig giver julegratiale til værdigt trængende sognebørn. Opslag sættes i
Kirkeblad, ansøgning sendes til præsten.
b. Ungarnhistorien
Vi siger ja til at historien på skrift kan ligge i våbenhuset, hvis tidsskriftet : ”Jul på Bornholm” tillader
at vi bruger deres historie. Ellen undersøger sagen.
c. Sponsorgaver
Vi vil i menighedsrådet fremover gerne støtte op omkring lokale og kirkelige organisationer med et
passende beløb, hvis det kommer menigheden til gode.
d. Brug af levende lys i kirken
Vi begrænser mængden af levende lys af hensyn til de nykalkede vægge. Lysestager erstattes af
blomstervaser.
e. Maling af bænke
Det vil koste ca. 50.000 kr.(overslag fra en maler). Hvis kasserer vurderer at der er penge til det, vil
vi gerne have malet bænkene. Vi ønsker ikke at kirken skal lukkes, det skal kunne gøres i etaper så
kun dele af kirken bliver lukket. Ellen arbejder videre med projektet.
f. Præsteboligen
Energitjenesten ved Mikkel Høst er kontaktet med henblik på at udarbejde en energirapport. Ellen
har en positiv kontakt med politiet som gerne vil indgå en lejeaftale med os til deres ansatte. Vi
afventer et endeligt svar snarest. Museet vil gerne gennemgå de gamle arkiver på loftet og vurdere
hvad der skal gemmes/smides ud.
g. Flagstang
Den skal stå på det grønne område ved p.pladsen. Ansøgning sendes til provstiet.
h. Kirkeblad
Lisbeth er atter redaktør på kirkebladet, og Ellen og Jeanne læser korrektur.
i. Hjemmeside
Vi flytter kirkens hjemmeside til en ny udbyder. Lisbeth er fortsat webmaster.
j. Fremtidige arrangementer (undgå sammenfald m Vestermarie)
For fremtiden skal vi have en bedre kommunikation så vi undgår sammenfald om arrangementer.
Lisbeth vil forsøge at koordinere så det undgås fremover.
k. Samarbejde, lån af materiale hos hinanden.

Vi har besluttet at mindre maskiner købes hver især og store maskiner kan være et fælles eje. Vi
vurderer at en katafalk hører til en mindre maskine, Vestermarie må dog låne vores til de selv får købt
en. Vi er positive ift. at hjælpe hinanden med arbejdstimer ved akut brug for hjælp. Mht. forsikringer
ved at arbejde på en anden kirkegård er alle gravere ansat med virke i provstiet, så ingen problemer
her.
3. Meddelelser fra præst
Alle Helgen gudstjenesten gik godt, der var mange fremmødte.
Konfirmanderne er godt i gang, der er 10-12 stykker som skal konfirmeres i Nylars. De har malet
billeder, som vil blive vist frem i kirken sidst i november.
Det er godkendt at Lisbeth indkøber en bærbar computer til brug i undervisningen, Nylars betaler
halvdelen af denne.
Det er vedtaget at vi samler ind til de samme formål i 2014 som i 2013. Lisbeth laver den nye
indsamlingsliste.
4. Meddelelser fra kasserer
a. 3. kvartals regnskab
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
b. Revisionsprotokolat
Revisionsprotokolatet blev gennemgået og godkendt.
c. Enkelte takster for blomster på kirkegården skal reguleres. Alle priser sættes op med 0,4
%. Sommerblomster sættes op til omkring 200 kr. da disse ellers gav underskud.
5. Meddelelser fra kirkeværge
Intet at meddele.
6. Meddelelser fra udvalg:
a. Skovudvalg
Der er væltet et træ i stormen som skal fjernes. Kurt er ansvarlig for at dette ordnes.
b. Aktivitetsudvalg
Vi åbner kirken igen mandag d. 18. november kl. 17 med en kort gudstjeneste.
Efterfølgende er der mulighed for at deltage i fællesspisningen på Samlingshuset hvor
menighedsrådet efterfølgende giver en kop kaffe. Ellen kontakter Tidende.
1. søndag i advent er der gudstjeneste kl. 14 og efterfølgende æbleskiver i Samlingshuset.
3. søndag i advent er der de 9 læsninger kl. 10.30 med Nylarskoret. Ellen uddelegerer
opgaver ifm. den efterfølgende kaffe.
1. januar er der nytårsgudstjeneste kl. 16 med kransekage bagefter.
I december inviteres Løvfrøen og plejehjemmet til krybbespil, datoen kommer i kirkebladet.
c. Kirkegårdsudvalg
Intet
d. Redaktionsudvalg
Indslag til kirkebladet modtages indenfor den næste uges tid.
e. Blomsterudvalg
Kirken pyntes i december med blomster mv. – også i våbenhuset.
7. Valg af menighedsråd
Formand og næstformand genvalgt.

8. Næste møde
Onsdag den 12. februar 2014 kl. 19 hos Kurt (Rønnevej 118)
9. Eventuelt
Adresseliste med opdaterede telefonnumre og email på alle medlemmer i rådet ønskes – Ellen
sender denne på mail.
Kirken oplyses fortsat fra 1-24. december, dog fra solnedgang til midnat.
Mødet blev afsluttet kl. 21.50

