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. maj 2016 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Christian Steen, Inger Serup
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 30.04.2016.

- Budget 2017

Godkendt

Regnskabet pr. 30.4.2016 viser et driftsoverskud på kr.
250.469. Heri indgår 1. halvårs indtægter på kirkegården
vedr. renter af gravstedskapitaler og hjemfaldne
gravstedskapitaler. Renter for 1. halvår på stiftslån indgår
ikke. Resultatet giver ikke anledning til yderligere tiltag.
Det udarbejdede budgetoplæg viser et mindreforbrug i
alt på kr. 258.300 i forhold til den forventede ligning på
kr. 2.656.247, hvilket bl.a. skyldes mindreindtægter på
kirkegården på ca. 93.000 kr. Mindreindtægt på kr.
21.000 fra forpagtning af præstegårdsjorden, merudgifter til lønninger mv. Nettoudgifterne på kirkegården er
reduceret således der opnås en egenfinansiering på ca.
40%, svarende til minimumskravet fra PU.
Der er generelt skruet meget ned for aktiviteterne i både
2016 og 2017, da det er aftalt i MHR, at der skal arbejdes
på at indhente underskud fra 2014 og 2015.
Da der af ovenstående årsager ikke er afsat driftsmidler i
budgettet for 2017 til videreudvikling af helhedsplanen
på kirkegården – er der ansøgt om en anlægsbevilling i
2017 på kr. 300.000 til omlægning af grusgangene i
afdeling 1 (området omkring kirken i kirkegårdens
vestlige del) til kørefast belægning. Dette arbejde skal
laves af ekstern entreprenør og udbydes i licitation.
Budgetoplægget blev godkendt med følgende overførselspåtegning: Vester Hassing Menighedsråd, CVR-nr.
36423714, Budget 2017, Bidrag afleveret d. 17-05-2016
15:21.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- 19.6. kl. 14: Frilufts-gudstjeneste i anlægget ved
Bydammen.
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Anledning: Indvielse af ”Byparken” med efterfølgende
kaffe og kagebord.
Intet

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

Intet

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
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- Status på kirkegårdsprojektet jævnfør skrivelse fra
PU herunder ansøgning om anlægsmidler i 2017

Der foreligger en godkendelse fra PU om at fældning og
nyplantning af træer jf. godkendt plan. Der er i budget
2016 afsat midler hertil i budgettet.
Til budget 2017 er der ikke afsat driftsmidler til
kirkegårdsprojektet pga. reglerne for egenfinansiering. I
stedet er der søgt anlægsmidler kr. 300.000 jf. punkt 2.

- Syn af kirkens bygninger/kirkegård 01.06. kl. 16.30

Der henvises til fremsendt mail herom til kirke- og
kirkegårdsudvalget.

- ”Gravsteds-sagen” afsluttet

Gravstenene er flot istandsat og sat tilbage på gravstedet
fredag før pinse. Gravstedsejerne har udtrykt tilfredshed
med såvel MHR håndtering som resultatet.

7. Aktivitetsudvalget
- 25.05. Forårskoncert i Kirken kl. 17.00
- 03.06. Korstævne i Ø. Hassing
8.PR-udvalget
- Forhåndsvisning af programmet ”Vi ser, hvad der
sker” fra Vester Hassing Kirke. Programmet er
optaget den 05.04.og vises på TV2 NORD Salto,
fredag den 10.06.
9. Byggeudvalget
- Møde afholdt 12.05. med indbudte håndværkere (tømrer/snedker samt murer) vedrørende nyt tag på
præstebolig og sognegård (nord-syd fløjen), jævnfør
skrivelse fra PU.
-Status på sagerne omkring ”grædemuren” samt
varmeprojektet i kirken mv.
10. Kirkeministeriet
- Menighedsrådsvalg 2016

11. Aalborg Stift
- Energimærkning af folkekirkens bygninger i 2016
- Konference om Landsbykirken som et aktiv
Tirsdag, den 31.05. kl. 10-16, Brogården, Strib
12. Aalborg Nordre Provsti
- Referat af PU-møde den 03.05.
- Energimærkning af folkekirkens bygninger i 2016

Til orientering. Se mere på hjemmeside og facebook.

Forhåndsvisning i Sognegården torsdag den 09.06 kl. 17.
Alle er velkommen, hvilket også fremgår af bl.a.
Facebook.

Licitation afholdes i sognegården:
Torsdag, den 26.05. kl. 07.30.

Intet nyt – vi afventer stadig tilbagemeldinger fra Stiftet.

Der er udsendt en samlet pakke på DAP. Pakken indeholder bl.a. cirkulærer, vejledninger, bekendtgørelser,
valgblanketter, kontaktoplysninger samt tidslinje til brug
for menighedsrådsvalget.
Tommy fremlagde det modtagne materiale. Det forventes at være nemmere at konkretisere indsatsen på flere
planer, når der har været afholdt orienteringsmøde den
30.5. jf. punkt 13.
Det blev ivrigt drøftet, hvordan det bliver muligt at
introducere indhold og omfang af det at sidde i et
menighedsråd, så det bliver retvisende.
Se nærmere under Aalborg Nordre Provsti – punkt 12.
Tilmelding senest 25.05. til: kirkefondet@kirkefondet.dk
Det er gratis at deltage i konferencen.
Referat kan læses på DAP.
Er der interesse for at være med i et fælles udbud via
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provstiet? Deadline: 10.06.2016.
Beslutning: VH – Tommy - meddeler PU, at vi deltager.
13. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LAM)
- Ny håndbog om menighedsrådsvalg samt information på valgportalen.
- (D) kursus for valgbestyrelser den 30.05. kl. 18-21 i
Lindholm Kirke.
- (LAM) Årsmøde 10.06. – 12.06. Sted: Nyborg
14. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
15. Personale
16. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Grøn Kirke
17. Andet
- Lampetter fra Missionshuset – hvor kan de bruges?
18. Næste møde
- tirsdag, den 21. juni 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.00

Til orientering for valgbestyrelsen.

Fra V.H. deltager: Else, Inger og Tommy

Fra V.H. deltager: Jens A
Der henvises til Information på DAP.

Intet

Plant håb – træplantning ifm. Reformationsjubilæet
2017. Yderligere information følger i 2016 og 2017.
Det undersøges i forbindelse med synet den 1.6.

…………………………………………….
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)

……………………………..………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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