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, tirsdag den 15. december 2015 kl. 17.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

- bemyndigelseserklæring til underskrift jævnfør
mhr-møde den 17.11.2015
2. Nyt fra kassereren
- regnskab 2014

Underskrevet og indsendes.

Menighedsrådets beslutning vedrørende PU´s godkendelse incl. bemærkninger af regnskabet for 2014 fremgår
af MHR referat af 17.11.2015 – punkt 11:
Regnskabet godkendt med henvisning til provstirevisors
bemærkninger jf. PU-referatet af 3.11.2015

- ”status” pr. 30. november 2015

Økonomisk status pr. 30.11.2015 er mandag den 14.12.
sendt til MHR via mail. Heraf fremgår det, at der p.t. er et
regnskabsmæssigt underskud på kr. 234.570.
I december måned afregnes ca. kr. 300.000 fra Stiftet
vedr. renter af indeståender i stiftsmidlerne, afregning af
afdrag på lån, samt at der laves en endelig opgørelse
vedr. mellemregning for kirkegårdssamarbejdet, hvorved
der forventes at fremkomme et mindre overskud.

- godkendt årsbudget for 2016 fra PU

Det samlede ligningsbeløb andrager kr. 3.916.040 med
følgende fordeling:
2.604.584 driftsudgifter
26.374 renteudgifter
520.082 afdrag
765.000 anlægsarbejder
Jf. PU-referatet af 1.12.2015
Der arbejdes på kyndelmisse den 2. febr. 2016 sammen
med Lisbeth B. Tidspunkt ændret til kl. 17.
Problemer med overholdelse af Privat P-plads ved
præstens privatbolig. Der skal strammes meget op. Alle
skal medvirke til at pladsen respekteres som privat.
Der skal overvejes ændring i skiltningen.
Intet
Som fremtidigt punkt skal Kirke- og Kulturmedarbejderen
have mulighed for at få emner fremlagt på MHRmøderne. Der indføres et nyt punkt 5.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen – udtalelse

Konsulentens høringsskrivelse er en anbefaling af Wads
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dateret den 30.11.2015 er tidligere fremsendt til
orientering

beskrivelse med få bemærkninger. Høringsskrivelse samt
projektplan fremsendes til PU til godkendelse.
Til PU fremsendes ligeledes planen for renovering af
muren mellem sognegården og kirkens P-plads. Der blev
igen drøftet afskærmning mod p-pladsen.

6. Aktivitetsudvalget
- onsdag, den 16.12.2015 – kl. 19.30
julekoncert med egne kor – gratis entre.
- onsdag, den 20.01.2016 – kl. 19.30
koncert i kirken med ”unge talenter” – gratis entre.
21. januar 2016 kl. 18.30 er der inviteret til ”nytårskur”
for frivillige.
7. PR-udvalget

Til orientering

Til orientering

Til orientering. Der annonceres i uge 53 og uge 1.
Der er registreret 100 nye likes på facebook. Der kommer
rigtig mange nye ting, som tiltrækker opmærksomhed.
En god oplevelse omkring orienteringsmødet her i
Sognegården med Aalborg Kommune vedr. introduktion
af flygtninge i byen. Der var stor interesse for at gøre en
indsats for at hjælpe flygtningene. Der er aftalt
introduktion torsdag den 17. i FDF’s Kredshus.

8.Byggeudvalget
- møde med arkitekt Per Seeberg tirsdag den
15.12.2015 kl. 14.00 i Sognegården
Emne: nyt tag på præstebolig samt nyt tag på sognegården (nord-syd fløjen).

9. Kirkeministeriet
- Orientering vedrørende anmodning om aktindsigt
fra Jyllands-Posten

Øvrige deltagere:
Murer
Tømrer
VVS
Fra MHR: Jens A, Jessie, Leif og Tommy
Der udarbejdes et uddybende referat fra Seeberg, som
udsendes i uge 1. Håndværkerne vender tilbage med
priser i uge 4.
Uge 17 startes der med præsteboligen og der afsluttes
med Sognegården. Der skal være afsluttet i uge 27.
Aktindsigten omhandler en række oplysninger vedrørende regnskabs- og budgetdata fra menighedsrådene.
For yderligere info henvises til DAP.

- Bort med kirkebøvlet Bertel – ind med ideerne

Kampagne igangsat af Bertel Haarder.

- Stor interesse for konfirmations-forsøg

Til orientering – læs mere på DAP.

- Evalueringsrapport – forsøg med menighedsrådsvalg

Hele rapporten kan læses på DAP.

- Rapport om projekt ”Præsters efteruddannelsesønsker for ”frie” midler”.
10. Aalborg Stift
- Online julekalender for indskolingen - Skoletjeneste

Hele rapporten kan læses på DAP.

Læs mere på DAP
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- Luther-rosen – ny musik og nye tekster til
reformationsåret.

Læs mere på DAP. Matr. afleveret til Organist og KKM

- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige råd.

November-udgaven kan læses på DAP.

- Juleindsamling til hjemløse og socialt udsatte
mennesker i Danmark.

VH følger indsamlingsplan for området.

- KFUM´s sociale arbejde – Diakoni i Danmark Kollekten i julen og nytåret 2015.

VH følger indsamlingsplan for området.

- Invitation til fyraftensmøde – Grøn Kirke
torsdag, den 21.01.2016 kl. 18.30 i Folkekirkens Hus

Emne: energibesparelser og grøn hverdag for de grønne
kirker, og andre med interesse for Grøn Kirke.
Fra VH deltager: Tommy, Leif.

- Hilsen fra DSUK´s stiftsbestyrelse

Den fulde ordlyd kan læses på DAP.

- Introkursus for nyansatte, onsdag den 20.01.16
kl. 8.30 – 17.30 i Støvring Sognegård.

fra VH deltager: Charlotte kontaktes med henblik på
tilmelding.

- opfordring fra biskop Henning Toft Bro til at
støtte op om Stiftsudvalget for Folkekirkens
Mission i form af pengegave.

Beslutning: Der ydes ingen bidrag fra VH.

Invitation til nytårsgudstjeneste i Budolfi den 4.1 kl. 8.30.
11. Aalborg Nordre Provsti
- kirkegårdstakster fra 2016

Alle kan deltage – ingen tilmelding.
Ingen ændringer i nuværende takster udover den årlige
pristalsregulering. Dog er der et par undtagelser:
2051: anonym urneplads i plæne (takst sænkes).
9105, 9107, 9110 og 9115: lørdagstillæg sløjfes.

- referat fra PU-møde den 1. december 2015

Hele referatet kan læses på DAP.

- synsrapporter

Følgende synsrapporter er fremlagt og godkendt af PU:
- Kirkegård og kapel
- Sognegård
- Præstebolig
- Forpagterbolig
Hermed til orientering

12. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) generalforsamling 2016 i Distriktsforeningen
afholdes den 28.01.2016
- (LM) julehilsen fra Landsforeningens formand,
Søren Abildgaard
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FFE) nyhedsbreve for november og december 15

Yderligere information følger. Venligst notere datoen.
Kan læses på DAP

Nyhedsbrevene fulde ordlyd kan læses på DAP.
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- Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse
14. Personale

Relanceret i nyt og mere brugervenligt design.

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Aalborgprovstiers Menighedspleje mandag den 25.01.2016.
Sted: Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, Aalborg.
- Besøg Folkekirkens Hus 2016 – indbydelse:

Tilmelding: senest den 18.01.2016 til Jens Chr. Meldgaard – tlf. nr. 98 27 10 68, mail: jcme@km.dk
Fra VH deltager: Helene tilmelder selv.
Program for besøg:
Kl. 16.45 ankomst til Folkekirkens Hus
Kl. 17.00 Foredrag om – og rundvisning i – Folkekirkens
Hus
Kl. 18.00 Middag – flere forskellige buffeter kan vælges
(priser mellem kr. 100 – kr. 180)
Kl. 19.30 Koncert/foredrag /syng med/andet
Kl. 21.15 Aftenen slut – hjemtransport.
Arrangementslisten fremgår af DAP.
Bestilling sker ved henvendelse til:
pia@folkekirkenshus.dk eller tlf.nr. 2929 4838
Videresendes til aktivitetsudvalget til videre
foranstaltning.

16. Andet

Endvidere kan der overvejes et medarbejderarrangement med gennemførelse af rundvisning og mulighed
for efterfølgende socialt arrangement.
Der kan forventes en ansøgning fra fra Hassinghave vedr.
reparation af teleslyngeanlæg.

17. Næste møde
- tirsdag, den 19. januar 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 18.20
…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

………………………………………………..
Helene Søholm Knudsen (HSK)

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

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

………………………………………………..
Christian Borrisholt Steen (CBS)

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

……………………………………………..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

……………………………………………..
Leif Christensen (LC)
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