Vester Hassing Menighedsråd
c/o formand Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov
tlf.nr. 98 25 74 41 / 21 49 08 41
mail: hvedhaven@hotmail.com

REFERAT fra
menighedsrådsmøde, torsdag den 8. december 2016 kl. 17.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Lissy Larsen, Anja B. Møller (suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 30.11.2016

Intet nyt på grund af manglende opdatering pr. ultimo
november 2016.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- Fælles arrangementsfolder i forbindelse med
reformationsjubilæet (31.10.2017).

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Der kommer en fælles folder omkring markeringen –
ansvarlig er Jens Jacob Jensen. Mange tanker, men det
samles til folderen – senest slutningen i januar 2017.
Arrangeret overdragelse/møde med Hanne Eggers i
næste uge.
Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”

Intet

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Status vedr. automatisk dørlukning (kirke og kapel)

- Udbud af kirkens jord pr. 01.01.2017 i forpagtning.
7. Aktivitetsudvalget
- Julekoncert med egne kor i kirken, onsdag den
14.12. kl. 19.30. Gratis entre
-

Nytårsgudstjeneste den 31.12. kl. 15 med
efterfølgende markering af det nye år.

Fjedre til dørluk ej monteret. Teleforbindelse fungerer pt
ikke. Varmestyringen fungerer.
Ny forpagter er Hans Jørgen Hæk. Der laves en aftale for
5 år med ønske om forlængelse i yderligere 3 år.
Til orientering.

Til orientering.

8.PR-udvalget

Intet

9. Byggeudvalget
- Status vedr. ”Grædemuren”

Der indhentes et antal tilbud på fugningsopgaven.

10. Valgudvalget
11. Kirkeministeriet
- samme vilkår for provstiudvalg og menighedsråd i
budget- og regnskabsprocessen

Dette punkt nedlægges fra dagsordenen. Tages op i
2020.
Cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgs
kassernes budget, regnskab og revision m.v. er blevet
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opdateret.
For yderligere information henvises til DAP.

- ny bekendtgørelse om diæter og befordringsgodtgørelse (diætbekendtgørelsen)
12. Aalborg Stift
- personalevejledning til menighedsråd

Ny bekendtgørelse trådte i kraft den 03.12.2016.
Læs mere på DAP.

Ny og forbedret håndbog er udkommet. Håndbogen skal
først og fremmest kunne fungere som et opslagsværk.
Håndbogen findes på DAP.
Til orientering – idet hele referatet kan læses på DAP.

- Referat fra Stiftsrådsmøde den 22.11.2016
13. Aalborg Nordre Provsti
- portræt til Domkirken af biskop Henning Toft Bro

- undervisning nyvalgte menighedsrådsmedlemmer

Takkeskrivelse fra provst Jens F. Munksgaard på vegne af
udvalg til fremskaffelse af midler til et portræt til
Domkirken af biskop Henning Toft Bro.
Mail omkring ”kom-godt-i gang” sendt til alle. Der laves
en info-aften i sognegården tirsdag den 10. januar 2017
kl. Se i øvrigt under punkt 14.

- Sæsonprogram foråret 2017 – Folkekirkens Hus
Eksemplarer lagt i Kirken og i Sognegården.
-Referat fra PU-møde den 6. december 2016
14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) Nye moduler til ”Godt fra start”

Den fulde version af undervisningsmaterialet ”Godt fra
start” er nu klar – ligger på DAP. Se under punkt 13.

- (D) Årsmøde, torsdag den 26. januar 2017

Indbydelse med dagsorden følger ultimo december.
Venligst reservere datoen.

- (D) Forårstur afholdes lørdag, den 17. juni 2017

Yderligere information følger senere.

- Kurser for nyvalgte:
09.02.17: formænd/næstformænd
23.02.17: kirkeværger
09.03.17: kontaktpersoner
28.03.17: kasserere

Samtlige kurser afholdes kl. 17.30 – 21.30 i Lindholm
Kirke. Pris kr. 250 incl. spisning og drikkevarer.
Tilmelding:
Tommy og Kim deltager den 9.2.
Lisbeth – undersøger mht. den 23.2.

- (D) Menighedsrådenes Blad til ansatte og
suppleanter

Ændringer: de 3 suppleanter tilføjes listen.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)

Intet
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16. Personale
- Nyhedsbrev fra personalekonsulenterne – dec.2016

Blev kort gennemgået.
Medarbejderne – de løst ansatte - bliver hjemsendt den
9.12.2016. Det er gået godt og resultatet er blevet fint.
Der har været flere begravelser i 2016 end tidligere.

17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Folkekirkens Hus – tilbud om ”en samlet pakke”.
18. Andet
- forretningsorden for Vester Hassing Sogns
Menighedsråd til underskrift.

Blev introduceret.

Forretningsordenen blev underskrevet.
Forslag om ”summe-runde” omkring kirkens liv og vækst
m.v., som en del af dagsordenen. Kunne evt. startes op
som en forsøgsordning – sættes ind som et punkt 10 i
stedet for ”Valg”.
Ny Bemyndigelseserklæring underskrevet.
Gæstekode udgår – der bruges kun fælleskoden.
Nøglerne giver kun adgang til lånte lokaler.
Der skal NU færdiggøres projektet vedr. GRØN KIRKE.

19. Næste møde
tirsdag, den 17. januar 2017 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 18.30.

…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

………………………………………………..
Kim Johansen (KJ)

……………………………………………….
Jens Andreasen (JA)

………………………………………………
Lisbeth Andreasen (LA)

………………………………………………..
Birthe Marie Madsen (BMM)

………………………………………………
Hanne B. Lind (HBL)

……………………………………………..
Agnete H. Christensen (AHC)

………………AFBUD…………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJ)

……………………………………………..
Leif Christensen (LC)
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……………………………………………….
Helene Søholm Knudsen (HSK)
suppleant

………………………………………………
Else Gjedde (EG)
suppleant

……………AFBUD………..….
Anja Briang Møller (ABM)
suppleant

Side 4 af 4

