Vester Hassing Sogns 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. maj 2017 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Else Gjedde

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren

Regnskabs- og budgetmateriale fremsendes separat fra
Jens A. forinden mhr-møde.
Kvartalsrapporten viser pr. 31.3.2017 et mindreforbrug
på kr. 183.433, hvilket ligger på niveau med 2016. I
budget 2017 er der indregnet et for året mindreforbrug
På kr. 200.000. Kvartalsrapporten blev godkendt.

- kvartalsrapport pr. 31.03.2017

- situationsrapport pr. 30.04.2017

Forbrugsrapporten pr. 30.4.2017 udvikler sig positivt, da
det viser et mindreforbrug på kr. 297.638, hvilket ligger
et væsentligt stykke over tidligere år. Der er ikke
modtaget regninger på flere områder, hvor der tidligere
er modtages sådanne inden for måneden/kvartalet.
Økonomirapporten blev taget til orientering.

- budget 2018

Budget 2018 blev kort gennemgået, da budgetmaterialet var fremsendt forud for mødet. Der er i lighed med
tidligere år indregnet en besparelse på ca. kr. 200.000 til
styrkelse af kassebeholdningen – helt præcist kr.
214.000. Derudover er der færre renteindtægter på
kirkegården, hvilket presser egenfinansieringen og
dermed mulighederne for at iværksætte aktiviteter
omkring realiseringen af udviklingsplanerne. Det giver
mulighed for at indarbejde mindre reserver på andre
områder. Når den endelige driftsramme for 2018
foreligger efter det endelige budgetsamråd i slutningen
af august, er der mulighed for at justere i budgettet for
2018. Her bør det overvejes, hvorvidt der skal ske
styrkelse af indsatsområder samt iværksættes nye
aktiviteter.
Efter en gennemgang blev budgetudkastet godkendt.

3. Sognepræsten – Hanne´s ”hjørne”
- kursus i Brandsoft-kalender-system, onsdag den
17.05. kl. 17.00 i Hou Borgerhus

Husk tilmelding til Christian Roar Pedersen.
Mail: crpe@km.dk, tlf.nr.: 9825 2070.
Præstegruppen arrangerer temadage for konfirmander
for den nye sæson. Indskrivningsgudstjeneste for den
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4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderen´s ”hjørne”
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- ny belægning på stierne i afd. 1

kommende sæson finder sted den 15.6.2017 kl. 19.
Gudstjenesten i Byparken gennemføres den 18. juni kl.
14.
Kontakt til ”Kirkebillen” vedr. minikonfirmander efteråret 2017 samt foråret 2018 er endnu ikke på plads.
Intet.
Dette punkt udgår indtil videre.
Arbejdet er afsluttet med tilfredsstillende resultat.

- renovering af muren mellem P-plads og Sognegård

STØ har godkendt projektet. Der må nedtages 5 skifter.
Finansieringsplan er godkendt af PU og STØ. Der skal
indgås og godkendes rådgivningsaftale med arkitekt.
Arbejdet forventes igangsat i uge 33.

- orientering fra møde d. 08.05. i driftsfællesskabet

Referat fra mødet medsendes dette referat til
orientering.
I 2017 gennemføres inspirationsdagen mandag den 19.
juni. Turen går bl.a. til Hjørring. Indbydelse fremsendes
snarest. Reserver venligst dagen.
Kirkevandringen er planlagt til den 20.6.2017 kl. 19.
Som følge af, at alle kirkegårdene nu har fået godkendt
de nye helhedsplaner, skal kirkegårdsvedtægterne
tilpasses. Der skal derfor tages initiativ til at få sat en
”time-out” på indgåelse af aftaler. Meddelelse herom
skal sættes på hjemmeside samt annonceres i Hals Avis
på kirkesiden.

7. Aktivitetsudvalget
- onsdag d. 17.05.: Forårskoncert i Kirken kl. 17.00

- onsdag d. 31.05.: Café-aften i Sognegården kl. 19.00

Næste møde i Aktivitetsudvalget er den 7.6.2017 kl. 19.
8.PR-udvalget
9. Byggeudvalget
10. Debat-hjørnet
- Folkekirkens familiestøtte nord for fjorden
(fortsættelse af drøftelserne på sidste møde)

- Folketinget behandler p.t. et lovforslag om forsøgsordninger, som bl.a. kan gøre det enklere at administrere et samarbejde mellem menighedsråd. Aktuelt
tænkes der i dette tilfælde på kirkegårdssamarbejde.
Skal VH-MHR (via kirkegårdssamarbejdet) deltage i
forsøget? Frist for ansøgning om deltagelse

Egne kor under ledelse af organist Marianne Carlsen.
Gratis adgang.
”Rejs ud! Ung møder ung!”.
Johannes Hejslet Larsen fortæller om tur i Cambodia.
Gratis adgang.

Intet nyt.
Se punkt 6 – Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Emnet blev også drøftet i formandsmødet. Der forsøges
afholdt et fællesmøde – helst på provstiplan. Provsten
tilskrives herom.
Godkender, at vi kan deltage i et forsøgsprojekt.
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forventes at blive 01.06.2017.
Forsøgsperioden ønskes i så fald at starte den
01.01.2018.
11. Kirkeministeriet
12. Aalborg Stift
- Aalborg Stift har fået ny hjemmeside
13. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 02.05.2017
- Nordjysk kirkedag, lørdag den 10.06. kl. 10-16 i
Folkekirkens Hus, Gammel Torv, Aalborg

Intet
Til orientering.
Hele referatet kan læses på DAP.
For yderligere information og tilmelding henvises til DAP.
Til orientering.

- Indbydelse fra Café Parasollen i anledning af 25 års
jubilæum torsdag, den 01.06.2017 kl. 14.30 – 17.00.
Receptionen afholdes Boulevarden 19.
- Ordinært provstesyn afholdes torsdag, den 8. juni

14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) Indbydelse til forårstur, lørdag den 17. juni 17

Ved provstesynet skal der foreligge ajourførte
 Inventarfortegnelser,
 Synsprotokoller,
 Kirkegårdsprotokoller og kirkegårdskort,
 Fortegnelse over gravstedslegater,
 Menighedsrådets forhandlingsprotokol,
 Kirkens indsamlingsbøger m.v.,
 Nyeste udgave af forpagtningskontrakter,
 Lejekontrakter,
 Rapporter over lovpligtig energimærkning af
kirkens ejendomme.

Indbydelsen gælder for mhr-medlemmer, kirkens ansatte
samt PU-medlemmer. Alle med ledsager.
Turen går til Viborg. Se detaljeret program på DAP.
Tilmelding til Tommy senest den 19.05.

- (LM) Der er behov for ny valgform

En ny betænkning viser vejen frem for fremtidens
valgform i folkekirken.

- (LM) Folkekirkens Lederuddannelse

Første hold er nu igennem Folkekirkens Lederuddannelse
(for kontaktpersoner).

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FFE) Månedsnyt april 2017 er udkommer
16. Personale
17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Ansøgning fra KFUM´s Soldaterhjem om støtte
kr. 2.000,00
- Ansøgning fra Børnesagens Fællesråd om støtte ingen beløb angivet.

Temaer: Dækning af visse følgeudgifter samt
netbanktyveri.
Intet nyt. Se i øvrigt i referat fra driftsfællesskabet.
Beslutning: Vi giver kr. 0.

Beslutning: Vi giver kr. 0.
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- Nyhedsbrev (april 17) fra personalekonsulenterne

Til orientering

- Indbydelse fra Huset Venture i anledning af 10 års
jubilæum mandag den 29.05. kl. 13-16.

Fra VH deltager: Jens A

- ”Brochure-materiale” fra Kirkefondet
18. Andet
- Orientering fra formandsmøde d. 20. april 2017

Til orientering og inspiration.
Referat fra mødet medsendt dagsorden til orientering.
Der er kommet en rapport om mobning i Folkekirken.
Emnet tages op på næste møde.
Leif orienterede om et indbrud i Gaaser Kirke.

19. Næste møde
- tirsdag, den 20. juni 2017 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.15

Næste møde er ændret til den 14. juni kl. ?

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

………………………………………………..
Kim Johansen (KM)

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

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

………………………………………………..
Agnete Holte Christensen (AHC)

………………………………………………
Birthe M. Madsen (BMM)

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

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Hanne Eggers (HE)

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