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 16. februar 2016 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Else Gjedde
Lisbeth Bukh, Chr. B. Steen, Inger Ø. Serup

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- udkast til 2015-regnskab

- nyt administrativt budget for 2016

Godkendt

Regnskabet for 2015 udviser et underskud på kr. 192.254.
Det er ikke et tilfredsstillende resultat, da der var forventet et
overskud på kr. 100.000. Forklaringen skal findes i et manglende
overblik og en manglende tæt opfølgning vedr. lønninger på
kirkegården, som viser et merforbrug på ca. kr. 280.000.
Økonomiudvalget har som konsekvens heraf foretaget en
fornyet gennemgang af Budgettet for 2016, og ændret det
budgetterede overskud fra kr. 200.000 til kr. 300.000.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Som en konsekvens heraf er det aftalt med Venture, at der
laves et administrativt budget for 2016, hvor der arbejdes ud
fra ovenstående budgetoverskud på kr. 300.000.
Indeholdt denne reduktion er der indarbejdet merforbrug til
organistaflønning som følge af manglende anciennitets-stigning
jf. information herom fra STØ, samt en forhøjelse af udgiften til
rengøring – samlet kr. 70.000 for 2016.
Det foreslås desuden, at der indføres betaling for brug af
Sognegården med kr. 1.000 i forbindelse med mindesammenkomst ved begravelse, bryllupsreceptioner og skole- og
konfirmationsjubilæum.
Der indføres også betaling ifm flere aktiviteter, hvor der er
arrangeret spisning.
Jessie og Helene har deltaget i Menighedsplejens generalforsamling. Anmoder om bidrag til Menighedsplejen kr. 5.000.
Det godkendes.
Jessie er kontaktet af TV2 Nord med henblik på et samarbejde
om et program.
Til mødet i marts skal den prøveordning, som præsterne har
haft siden den 1. juli 2014, evalueres.
Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”
- Forestilling med ”Frederiks flyverdragt”,
lørdag, den 5. marts kl. 14.00 i Kirken

Forestillingen, der varer ca. 1 time, retter sig mod børn fra 3-8
år. Gratis entre.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

- Konfirmanddag for alle konfirmander i Gl. Hals

Yderligere information hos Charlotte Larsen, idet der er brug
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Kommune, tirsdag den 15. marts i Hals kl. 8.15 ca. 14.30. Temaet er påske.
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
I forbindelse med hærværket nytårsaften på et af
toiletterne i kapellet, samt at der ved Provstesynet er
synsudsat installering af varmestyring m.v. i kirken, er
der nu indhentet et tilbud herpå. Tilbuddet på
varmestyringen er på ca. kr. 51.000 incl. moms.
Hvis der i den forbindelse tilsluttes tidsstyret åbneog-lukke-funktion til de 3 døre i kapelbygningen,
koster de kr. 10.000 incl. moms pr. stk. Det er samme
pris, hvis døren til kirken tilkobles.
7. Aktivitetsudvalget
- torsdag, den 10. marts kl. 19.30 i Sognegården
”Søren Ervig Show”.
Oplev vildmarken i Alaska, Canada, Sibirien og
Afrika. Entre: kr. 50,00.
- lørdag, den 9. april kl. 15.00 i Sognegården
”Familien på farten – i Afrika”.
Mød Anne Grethe & Helge. Entre: kr. 50,00.

for hjælpere.
tlf.nr.: 20 21 64 68 - mail: kkm@vesterhassingkirke.dk

Da der pt. ikke er midler til denne udgift i kirkekassen,
besluttedes det, at gennemførelsen sker under forudsætning
af, at Provstiudvalget vil give en bevilling på kr. 91.000 hertil
af pgf. 6 midlerne. Ansøgning sendes til PU.

Til orientering og erindring

Til orientering og erindring

8.PR-udvalget

Intet

9. Byggeudvalget

Projekterne vedr. kirkegårdsrenoveringen og renoveringen af
muren mellem kirkens P-plads og Sognegården afventer PUgodkendelse – jf. punkt 12.
Materiale vedr. udskiftning af tag på Sognegård og Præstebolig er med stor forsinkelse (dvs. d.d.) fremsendt til håndværkerne med henblik på afgivelse af tilbud. Der forventes
ingen ændringer i tidsplanen, nemlig med start i uge 17 (ca. 1.
maj) og færdig inden sommerferien – uge 27.
Intet

10. Kirkeministeriet
11. Aalborg Stift
- rapport fra Tænketank om fremtidens præsteuddannelse. Folkekirke og Religionsmøde har udgivet
en tænketank-rapport om fremtidens præsteuddannelse. Her reflekterer tænketanken over, hvilke elementer der fremover bør medtænkes i præsters uddannelse, så de dannes og uddannes til at varetage
embedet i et samfund med forskellige religioner og
livstydninger.

Hele rapporten kan læses på DAP.

- referat fra stiftsrådsmøde den 27. januar

Hele referatet kan læses på DAP.

- nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Januar 2016 kan læses på DAP.
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12. Aalborg Nordre Provsti
- budgetmateriale – oversigt over renter og
Afdragsprofil til brug for budgetlægning for 2017

Til økonomiudvalget til videre brug.

- budgetmateriale – udbetaling af gravstedskapitaler
for perioden 2016 - 2028

Til økonomiudvalget til videre brug

- referat af PU-møde den 02.02.2016

Hele referatet kan læses på DAP – dog bemærkes:
- udviklingsplan for VH Kirkegård afventer udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten
- renoveringsplan for mur mellem P-plads og Sognegård
er videresendt til Aalborg Stift med anbefaling.

13. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (LM) Regnskab for 2014 offentliggjort

Den 27.01. blev menighedsrådenes og provstiudvalgenes
regnskaber for 2014 offentliggjort på hhv. sogn.dk og
provsti.dk.

- (LM) Kirkegårdskonference, torsdag den 10. marts,
Nyborg Strand kl. 9.30 – 16.00

Tema: Grøn kirkegård.
Tilmelding senest 1. marts
Pris pr. deltager: kr. 1.260,00 + moms
Fra VH deltager: Leif – samt Lise og Lotte fra Kirkegården.

- (D) referat fra årsmødet den 28.01.2016

Hele referatet samt nye vedtægter findes på DAP.

- (D) inspirationsmøde, mandag den 4. april kl. 17.30
i.f.m. det kommende valg til menighedsrådene.
Biskop Henning Toft Bro, provst Ole Rysgaard
Madsen og Landsforeningen deltager.
Sted: Vestbjerg Kirkecenter.

Tilmelding på mødet i marts.

14. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- Nyhedsbrev februar 2016 omhandler:
- vejledning om anmeldelse af arbejdsskader
- opbevaring af ministerialbøger
- indtrængen af nedbør og tøbrud
- vejledning om skimmelsvamp
15. Personale
- Spillereglerne for organisterne skal endelig
godkendes af menighedsrådet. Materialet er
tidligere fremsendt i sæskilt mail.
16. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- officiel indvielse af Folkekirkens Hus søndag, den 20. marts 2016

Til orientering.

Spillereglerne blev godkendt.

Program er modtaget.
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17. Andet

18. Næste møde
- tirsdag, den 9. marts 2016 kl. 17.00

Tommy og Jens har deltaget i møde med Venture den 11.2.
vedr. ny samarbejdsaftale. Udkast til ny aftale modtages fra
Venture senest den 29. februar.
BEMÆRK TIDSPUNKT – FYRAFTENSMØDE.

Mødet sluttede kl.: 21.10

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

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

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

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

………………A F B U D………………..
Christian Borrisholt Steen (CBS)

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

………………A F B U D………………..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

…………A F B U D…………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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

Side 4 af 4

