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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, tirsdag den 16. august 2016 kl. 18.30
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- kvartalsrapport pr. 30.06.2016

Godkendt

Kvartalsrapporten blev gennemgået. Der er for 2016
budgetteret med et mindreforbrug på kr. 300.000. Pr.
30.06. er mindreforbruget på kr. 103.229. Der er i 1.
halvår gennemført flere engangsopgaver, ligesom der er
sæsonmæssige udgifter i perioden. Det forventes derfor,
at målet for 2016 nåes.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

- evt. økonomisk status pr. 31.07.2016

Økonomirapporten blev kort gennemgået.
Mindreforbruget pr. 31.07. er på kr. 128.035. Der er
fortsat forventninger til opnåelse af målet for 2016.
Økonomirapporten blev godkendt.

- budgetsamråd, onsdag den 31.08.2016 kl. 19.00 i
Folkekirkens Hus

Fra VH deltager:
Jens A. og Tommy H.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

Fællesdag for konfirmander i Ulsted den 6.9. Leif deltager
+ 3 forældre.
Jessie skal på barsel fra ca. januar 2017.
Sæsonplanlægning for 2. halvår i gang.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

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

Intet.
Charlotte indbydes til orienteringsmødet den 13.
september for at fortælle om sit arbejde.
Else har problemer med at lave kaffe på Hassinghave de
næste 2 gange. Behov for at få afløsning fra de
”frivillige”. Charlotte er kontaktet.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- orientering om projekterne:
varmestyring i kirken og automatisk åbne/lukkefunktioner på døren til kirken og på døre til toiletter
i kapellet

Varmestyring i kirken:
Godkendt af Aalborg Stift den 08.07.2016
Automatisk åbne/lukkefunktioner på døren til kirken og
på døre til toiletter i kapellet:
Godkendt af Aalborg Stift den 08.07.2016 med enkelte
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bemærkninger.
Godkendt 5-årigt lån på kr. 100.000 i Stiftet hjemtages
efter færdiggørelse af projektet.

- orientering om projekt kirkemur mellem P-plads og
Sognegård

Aalborg Stift meddeler den 08.07.2016:
Muren kan ikke nedrives, men det anbefales at undersøge muligheden for at sænke højden med f.eks. 5
murskift. Dette skal undersøges i samarbejde med
arkitekten. Nyt forslag skal indsendes til Stiftet ad
tjenstlig vej.
Menighedsrådet ønsker en ny drøftelse af løsningen.
Punktet udsættes til næste møde i september.

- godkendelse af synsrapport for forpagterboligen

Synsrapporten medfører en omgående indsats omkring
utæt afløb fra Badeværelset. De utætte vandhaner
udskiftes samtidig hermed.
Synsrapporten blev godkendt og fremsendes herefter til
godkendelse i PU.

- tema om kirkegården – fremtidens indretning igangsættelse af delplaner jævnfør helhedsplanen
for Vester Hassing kirkegård.

7. Aktivitetsudvalget
- koncert i kirken, lørdag den 03.09. kl. 16.00

- café-aften i Sognegården, tirsdag den 27.09. kl.
19.30

8.PR-udvalget
- ”Avis-samarbejdet” – Sussie Munk, Hals har sagt op.

Der er anslået en udgift på kr. 300.000 til at gøre
grusgangene i afd. 1 – omkring kirken – til kørefaste
gange af hensyn til brugere af rollator og kørestol.
Herefter vil der være mest fornuft i at få omlagt afd. 3 – i
den østlige ende af kirkegården. Her kan der skabes rum
til at gennemføre tankerne omkring skov og natur samt
hede. Heri indgår en oprydning af gamle sten i
”Mindelunden”.
Der er enighed om, at der skal ske en definering af, hvad
der fremover skal udlægges til urne- og kistegravsteder i
alle 3 afdelinger. Der skal være en passende diversitet
bygget op, så der ikke sker for meget sammenblanding.
Eivind Wad kontaktes med henblik på udarbejdelse af
detailplaner.

”Mellem Beatles og Bach”, v/Morten Kargaard-septet.
Entre: kr. 100,00.
”Bag Fængslets Mure”, v/krimiforfatter og fængselsbetjent Tom Thomasen.
Entre: kr. 50,00.

Opgaven planlægges flyttet til den nye organist i Ulsted.
Der er planlagt møde i ”samarbejdet” til den 31. august.

9. Byggeudvalget
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- orientering om projekt tagrenovering (Præstebolig
og Sognegård)

10. Valgudvalget
- Menighedsrådsvalg

’- Plan for orienteringsmøde m.v. den 13.9.2016 kl.
19.

Aalborg Nordre Provsti har den 08.07.2016 godkendt at
taget på Præsteboligen kan udskiftes.
Bygningskonsulentens udtalelse foreligger.
Byggemøde afholdt den 04.08. kl. 7.30 i Sognegården.
Tidsplan: Uge 36/37: arbejdet påbegyndes.
Uge 42/43: arbejdet afleveres.

Tommy gav en kort orientering om forberedelserne til
både valget og opstillingsmødet.
Der blev igen drøftet mulige emner, der bør kontaktes
forud for opstillingsmødet.
Der afholdes menighedsmøde, orienteringsmøde og
opstillingsmøde. Tommy redegjorde for reglerne for
afholdelse af møderne.
Følgende har indlæg på menighedsmøde og
orienteringsmøde:
 Formanden – generelt
 Kasserer – økonomi
 Aktivitetsudvalget
 Kirke- og kirkegårdsudvalget – Jens/Leif
 PR-udvalget vedr. hjemmeside og facebook
 Kirke- og kulturmedarbejderen
Mulighed for gennemgang af rollerne i menighedsarbejdet.
Der anskaffes (Leif) et banner til ophængning ved lågen
til kirkegården, der informerer om orienterings- og
opstillingsmødet.

11. Kirkeministeriet
-Facilitatorkursus 23. – 25.08 2016 i Middelfart
12. Aalborg Stift
- indbydelse til reformationsgudstjeneste
mandag, den 31.10.2016 kl. 19.00 i Børglum
Klosterkirke

Læs mere på DAP. Fra VH tilmeldes: Ingen

Invitationen gælder menigheder og menighedsråd i
Aalborg Stift.
Efter gudstjenesten er der kaffe, hvor der vil blive fortalt
om reformationsjubilæet og de ideer, man selv kan føre
ud i livet. Desuden uddeles en nyoversættelse af Luthers
lille Katekismus.

- ny bygningskonsulent i Stiftet

Arkitekt MAA Preben Rottbøll er ansat pr. 01.06.2016.

- nyhedsbrev fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Juni-udgaven kan læses på DAP.

13. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 21.06.2016

Hele referatet kan læses på DAP – dog bemærkes, at der
ikke er opbakning til at lave fælles indhentning af tilbud
vedrørende energimærkning 2016.
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14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)

Intet

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FFE) nyhedsbrev juli 2016

16. Personale
17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- nyhedsbrev fra personalekonsulenterne (juli 2016)

- sæsonprogram (efterår 2016) fra Folkekirkens Hus
18. Andet
- Kort orientering fra formands- og kasserermødet i
Vester Hassing, den 15.08.2016.
19. Næste møde
- aftales på mødet den 16.08.

Hele nyhedsbrevet (omhandler information om skybrud,
vandindtrængen, præstekjole og privat indbo) kan læses
på DAP.
Intet

Emne: hvordan håndteres en langtidssygemelding fra en
medarbejder.
Hele programmet findes på DAP.

Tommy gav en orientering.

Næste ordinære møde er den 20. september 2016.
Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den
13. september 2016 kl. 19.
Samme dag afholdes menighedsmøde.
Der indrykkes annoncer herom på Kirkesiderne i Hals
Avis – Hals MHR er ansvarlig.

Mødet sluttede kl.: 22.00
…………………………………………….
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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