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 17. november 2015 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Inger Ø. Serup
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- rapport pr. 31. oktober 2015

Fremlagt til orientering

- Regnskab for 2014 godkendt af PU

Påtegnet regnskab modtaget fra PU jf. pkt. 11

’- Budget 2016 godkendt og overf. Til PU

Budget overført med følgende:
”Vester Hassing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36423714,
Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 10-11-2015
12:01”
Godkendt af MHR

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- tirsdag, den 24.11. 2015 – kl. 19.00

Gospel-gudstjeneste med Joachim Hejslet og konfirmanderne.

’- Konfirmandaktion efter vinterferien
’- Konfirmandarrangement til Folkekirkens Hus i uge 10
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kirkegårdsudvalget
- referat af møde den 26.10.2015

Der er aftalt initiativer omkring energistyring i kirken og i
Sognegården efter årsskiftet.

- referat af møde med kirkegårdskonsulent Mogens
B. Andersen (03.11.2015)

Kirkegårdskonsulenten fik forelagt projektet fra Wad.
Han arbejder p.t. på høringsskrivelse.

- projekt ”grøn-kirke”

Udsættes til mødet i januar 2016.

’- orientering vedr. kirkegårdssamarbejdet

Driftsledelsen har holdt flere møder i løbet af efteråret,
og emnerne har for det meste handlet om den daglige
drift. Der er nu også iværksat arbejde på de øvrige
kirkegårde i driftsfællesskabet vedr. helhedplaner.
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6. Aktivitetsudvalget
- søndag, den 06.12. – kl. 16.00
Koncert i kirken/Musikgudstjeneste med Coro Misto
’- onsdag, den 16.12.2015 – kl. 19.30
Julekoncert med egne kor
- onsdag, den 20.01.2016 – kl. 19.30
Koncert i kirken med ”unge talenter”
’- plan for foråret 2016

Gratis entre til gudstjenesten

Gratis entre

Gratis entre

Er næsten på plads.
Det planlægges at tage kontakt til menighedsrådene i
hhv Hals, Hou og Øster Hassing omkring koordinering af
arrangementer.

7. PR-udvalget
- referat fra møde den 10.11.2015, herunder:
ønske om indkøb af:
a) montre til kirken til bibel, dåbskande m.m.
b) bord/bænkesæt til forplads ved sognegården
c) blomsterkumme til pladsen ved sognegården

Debat om placering af gamle gravsten (p.t. øst for
våbenhuset) jævnfør menighedsmødet den 27.10.

Udkast at den placeres i våbenhus. Der undersøges mulig
anskaffelse. PR-udvalget arbejder videre med sagen.
Er en del af driften. Leif og Charlotte arbejder videre.
Der er hensatte midler til forskønnelse, som forventes at
kunne bruges hertil.
Evt. flytning af gl. gravsten til våbenhuset eller kapel blev
bragt i forslag. Menighedsrådet er af den opfattelse, at
gravsten skal forblive udendørs.
Udvalget drøfter nye tiltag på hjemmeside og facebook.
Skal særlige tekster og prædikener lægges på hjemmesiden. Jessie overvejer muligheder.
Avisaftale fortsætter uden ændringer indtil videre.
Vester Hassing Kirke tilmeldes IKKE ordningen med
vejkirker for den kommende sæson.

8.Byggeudvalget
- næste møde med arkitekt Per Seeberg. Opfølgning
vedr. udbedring af fejl/mangler på præstebolig og
sognegård.

Tommy aftaler møde med arkitekten. Forslag er onsdag
den 25.11.2015 kl. 10. Nærmere orientering hurtigst
muligt fra Tommy.

9. Kirkeministeriet

----

10. Aalborg Stift
- Nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

Oktober-udgaven kan læses på DAP. Nyhedsbrevet har
holdt en pause. Forventes fremover at udkomme kvartalsvis. Fremover modtages det kun hvis man er tilmeldt.
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Tilmelding foretages hos Christian Roar Pedersen, mail:
CRPE@KM.dk.
- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Nyhedsbrevet kan læses på DAP

- Invitation til stiftende generalforsamling i Foreningen
til oprettelse af et retrætested i Aalborg Stift.
(Fjordvang, Snedsted)

Blev afholdt den 15.11.2015

11. Aalborg Nordre Provsti
- Domprovst Niels Christian Kobbelgaard opfordrer
mhr, kirkekontorer, præster og ansatte til at støtte
Jule- og konfirmationshjælp til ubemidlede familier i
Aalborg Kommune gennem køb af Aalborg-julemærket 2015

Pris pr. ark: kr. 30,00.
For kr. 1.000,00 modtages 35 ark.
Beslutning: VH støtter ikke.

- referat fra PU-møde den 03.11.2015

Regnskabet godkendt med henvisning til provstirevisors
bemærkninger jf. PU-referatet af 3.11.2015

12. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (LM) Ny vejledning om pasning af præsters haver.

Kan læses på DAP.

- Abonnement på Menighedsrådenes Blad i 2016

Udover medlemmer af mhr modtager følgende bladet:
Marianne Carlsen
Leif Christensen
Charlotte Larsen
----

13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
14. Personale
Kort orientering om arbejdet vedr. aftale om
”spilleregler” for organisterne

Der pågår p.t. en møderække mellem kontaktpersoner,
præster og organister for at få beskrevet
samarbejdsformer, afløsningsregler m.v.
Til orientering

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- årsrapport fra Folkekirkens Skoletjeneste

Kan læses på DAP

- adventshilsen fra Folkekirkens Nødhjælp

Til orientering.

- ”Bedre dialog med sognet” – bog skrevet af Claus
Due (næstfmd. I Humlebæk Sogn)

Boganmeldelse:
”Letlæst og rigt illustreret håndbog giver konkrete værktøjer til, hvordan kirken kan se på kommunikationen med
sogn og menighed på en ny måde”.
Der indkøbes 1 eksemplar.
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- Børnesagens Fællesråd anmoder om indsamling
juleaften.

Til orientering

16. Andet
- Samarbejdsaftale med Venture – orientering

Der er i forlængelse af arbejdet på provstiplan om en
fælles løsning omkring økonomifunktionerne været
afholdt nogle møder mellem Hals, Hou, Øster Hassing
og Vester Hassing med henblik på at få en bedre og
mere tidssvarende samarbejdsaftale med Huset
Venture. Der sendt et udkast til indholdet af en ny
aftale til Huset Venture, som nu skal have tid til at
kigge materialet igennem.
Orientering taget til efterretning.

’- Undersøger p.t. forskellige besparelser på forskellige
Serviceydelser jf. aftale mellem formændene i Hou,
Hals, Øster Hassing og Vester Hassing.

Der sættes mere fart på dette arbejde efter nytår.

’- Brandsyn afholdt d.d.

Intet at bemærke. Nyt brandsyn den 17.11.2016.

17. Næste møde
tirsdag, den 15. december 2015 kl. 17.00 – 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.30

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

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

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

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

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

…….…… a f b u d …….……..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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