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 19. april 2016 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Leif Christensen, Lisbeth Andreasen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- kvartalsrapport pr.31.03.2016

Godkendt

Kvartalsrapporten blev fremlagt og kort kommenteret.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

- udmelding af foreløbig driftsramme for 2017
jævnfør forberedende budgetsamråd den
29.03.2016 i Lindholm.

VH: kr. 2.656.247,00, som baseres på følgende:
- Uændret fremskrivning af driftsramme 2016
- Mindreindtægt på kirkegården som følge af bl.a.
forrentning af gravstedskapitaler ændres fra 2%
til ½% svarende til fald på ca. kr. 98.000
- PU har foreslået en kompensation på 2/3 heraf
svarende til ca. kr. 65.000. Det medfører IKKE
forbedringer i kirkegårdens egenfinansiering.
- Der sker et fald i indtægter på hjemfaldne gravstedskapitaler på ca. kr. 60.000.
- PU’s krav til egenfinansieringen på kirkegården
ændres ikke, men fastholdes på 40%. VH har tidligere besluttet en pct. på 50%, hvilket kan blive
meget svær at fastholde. I Driftsfælles-skabet
arbejdes der efter at lande på ca. 45%.
- Der reduceres i driftsrammen med kr. 15.000
som følge af etablering af ny varmestyring.
Hertil kommer følgende krav til ændringer for Budget
2017:
- Merudgifter til lønninger på ca. kr. 70.000.
- Mindreudgift til forsikring på ca. kr. 7.000.
- Drøftelse af aktivitetsniveau på alle områder
- Mindreindtægter vedr. forpagtning.
- Fastholdelse af MHR krav om styrkelse af kassebeholdningen som følge af de seneste års underskud.

-

Mødet aftaltes til den 10. maj kl. 19 – 22.
Mødet afholdes som sædvanlig hos Jens A, Ahornvej 3.

Aftale møde i økonomiudvalget vedr. budgetudkast for 2017 til mødet den 17 maj, da fristen for
indsendelse af budgetudkast er den 15. juni. Næste møde i MHR er den 21. juni. Samme dag er
der møde i PU, og her er bidragene til B2017 et
væsentligt punkt.
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3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

- Fælles gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag
torsdag, den 5. maj kl. 14.00

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- orientering fra møde i udvalget den 11.04.2016

-

Erstatningssag på kirkegården

7. Aktivitetsudvalget

Evaluering af forsøgsordning omkring præstesamarbejde.
Ordningen har givet ”mere luft” i hverdagen, hvilket har
været godt. Ordningen har givet en mere almindelig
arbejdsdag og dermed også tid til at være præst for sognet.
Sognet kommer også til at opleve Lisbeth som sognets
præst. Jessie føler sig ikke fremmed i de sogne, hvor hun
nu også fungerer.
Generelt er samarbejdet mellem præsterne bedre, og er i
en god udvikling omkring planlægning mv.
Der har i længere tid været mange tjenester kl. 9.30.
Jessie, Lisbeth, Jens Jacob og Asger deltager som præster. Der deltager kor fra Ulsted og Vester Hassing.
Efter gudstjenesten er der STORT KAFFEBORD i Sognegården. Vester Hassing MHR er værter til kaffebordet.
Omkring præstesamarbejdet føler Lisbeth, at hun nu
føler sig mere som præst i Vester Hassing.
Intet

Vedr. økonomien på kirkegården er det en umiddelbar
fornemmelse, at udgiftsniveauet p.t. ikke giver anledning
til særlige tiltag.
Vedr. øvrige budgetmæssige emner er det udvalgets
opfattelse, at den generelle tilstand på arealer og bygninger er god, og evt. særlige indsatser m.v. ikke er særlig
påkrævet.
Vedr. aktiviteterne på kirkegården ifm delplanen omkring træer mv. afventes tilbagemelding fra PU.
Vedr. de planlagte anlægsopgaver afventer tilbagemeldinger fra Stiftet – jf. punkt 9.
Vedr. tagudskiftningen henvises til beskrivelsen under
punkt 9.
Vedr. varmestyrings-sagen mv. henvises til punkt 12.
I forbindelse med nedlæggelse af hjemfaldne gravsteder
er der desværre sket en fejl ved, at 2 gravsten er blevet
fjernet fra gravsted, som ikke skulle nedlægges. Stenene
er nu sendt til reparation. Forsikringen dækker omkostningerne excl. selvrisiko på kr. 1.200.
Har holdt møde med Borgerforeningen omkring fælles
arrangementer.
Friluftsgudstjeneste i nyindviet Bypark den 19. juni kl. 14.
Musikken leveres af Brass Band.
Lystændingsarrangement 1. søndag i advent med start i
kirken, hvor ”fredslyset”skal tænde det første lys i adventskransen. Efter gudstjenesten laves fakkeloptog til
Springvandspladsen, hvor byens julebelysning tændes. Et
spændende fremtidigt samarbejde tegner sig.
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8.PR-udvalget
9. Byggeudvalget
- status på ”tag-projekterne”

-

Status på ”grædemuren”

10. Kirkeministeriet
11. Aalborg Stift
- ny vejledning om håndtering af skimmelsvamp

Det øvrige program for efteråret er stort set på plads.
Intet pt.

Opgaven har været sendt i udbud hos vores hushåndværkere, og deres bud er på ca. det dobbelte af, hvad
deres bud var i forbindelse med ombygningen af sognegården. MHR ansøgte og PU gav derfor en anlægsbevilling i 2016 på kr. 500.000 til udskiftning af taget på både
Præsteboligen og Sognegården. Prisen er nu, at Præsteboligen kommer til at koste kr. 630.000 og Sognegården
kr. 350.000. På den baggrund er der tilskrevet PU, at der i
første omgang ”kun” skiftes tag på Præsteboligen, og en
udskiftning af taget på Sognegården afventer en ny bevilling hertil.
PU har sendt sagen til Stiftet, og herfra er den sendt til
høring hos Nationalmuseet, Kongelig bygningsinspektør
og kirkegårdskonsulenten. Vi får først en tilbagemelding,
når høringssvarene er behandlet igen i Stiftet.
Intet

Vejledningen er elektronisk og findes på Arbejdsmiljørådets hjemmeside: Kirketrivsel.

- NYT fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd

Marts-udgaven kan læses på DAP.

- Introkursus for nyansatte, 19. maj, kl. 8.30 – 17.30
Sted: Støvring sognegård

Tilmelding senest den 27. april. Formular findes på: Viborgstift.dk
Pris: gratis
Fra VH deltager: Ingen

- Grøn Kirke inviterer til inspirationsseminar,
mandag, den 20. juni, kl. 9.30 – 16.00
Sted: Skt. Hans Kirke (Menighedshuset), Odense

Emne: Bæredygtig og social brug af kirkernes jorder.
Tilmelding (først til mølle) senest den 14. juni på:
gronkirke@gronkirke.dk
Fra VH deltager: Ingen

- Stormøde om kirkernes møde med flygtninge,
onsdag, den 11. maj, kl. 19 – 21
Sted: Aalborg Valgmenighed, Hjulmagervej 28,
Aalborg

Folkekirker og Frikirker arbejder sammen om et stormøde om kirkernes møde med flygtninge.
Tilmelding: pmpk@km.dk (Pia Kirkegaard, sogne- og
migrantpræst, Margrethe-kirken).
Fra VH deltager: Afventer Jessie og Charlotte

12. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde, den 29.03.2016
- MHR svarskrivelse vedr. varmestyring mv. er sendt
til Aalborg Stift via PU.
13. Distriktsforeningen (D) /

Hele referatet kan læses på DAP.
Sagen er sendt til høring hos varmekonsulent. Der er pt.
ingen tilbagemelding fra Stiftet.
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Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- invitation til Danmarks første fælles Folkekirke
Møde fredag, den 6. maj, kl. 10.00 – 17.15.
Sted: Festsalen på Københavns Universitet

LM indbyder i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre
Mission og de folkekirkelige ungdomsorganisationer til
det første fælles Folkekirkemøde, der er hele folkekirkens
møde. Mødet afholdes i forbindelse med Himmelske
Dage i København.
Pris: gratis - Ingen tilmelding

- (D) Indbydelse til forårstur, lørdag den 04.06.
Afgang kl. 8.00 fra Lindholm Kirke
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.

Turen går til Sostrup Slot og Gl. Estrup Herregårdsmuseum.
Tilmelding: senest den 19.04. til Tommy – 20 tilmeldes.

- Invitation til årsmøde i Landsforeningen 10.-12. juni
på Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist er 4. maj kl. 12.

Læs mere på DAP.
Jens A er tilmeldt via Distriktsforeningen.
Fra Vester Hassing deltager: Ingen

14. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FFE) Nyhedsbrev for april 2016
- (FIT) Ny version af DAP klar 2. maj
15. Personale
- Nyhedsbrev – marts 2016 – fra personalekonsulenterne.

Se hele nyhedsbrevet på DAP.
Der henvises til den løbende orientering på DAP.
Kan læses på DAP.

- orientering fra møde den 18.04. i driftsfællesskabet
for kirkegårdene

Mødet havde det primære formål at vurdere den økonomiske situation på kirkegårdene efter udmeldingerne
fra Stiftet og PU omkring de manglende indtægter for
2017.
Der arbejdes på en fælles studietur for såvel ansatte på
kirkegårdene som menighedsrådsmedlemmer den 13.
juni.
Onsdag den 20. april gennemføres et kursus omkring
livgivende førstehjælp for ansatte på kirkegårdene.
Der er konstateret en stigning i antallet af begravelser og
bisættelser i de første måneder af året – herunder også
begravelser og bisættelser på lørdage. Udviklingen følges, da det kræver ekstra bemanding.

-

Information herom er sendt til såvel organister som præster den 12. april 2016.

Rammerne for organisternes vikarordning er nu
godkendt i alle MHR – og dermed trådt i kraft.
16. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- P+P arkitekter a/s, Thisted

Der er fremsendt brev vedrørende arkitektrådgivning
samt kirkereferencer.

- ansøgning fra FDF om kr. 2.000,00 til trykning af
lodsedler.

Beslutning: Bevilges kr. 2.000.

- ansøgning fra Storskovlejren om kr. 1.000,00 som

Beslutning: Der bevilges ikke noget.
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tilskud til 2 sommerlejre
17. Andet
Orientering fra formands- og kasserermødet i Gandrup,
den 6. april 2016.

Ud over den generelle orientering fra MHR og sognene,
blev der talt en del omkring økonomi.
Der har været afholdt nogle møder med Venture omkring de kontrakter, der er med firmaet. Der er nu skabt
et grundlag for mere ensartethed og gennemskuelighed
omkring ydelserne, så en eller anden form for harmonisering. For Vester er der lagt op til en væsentlig ændring
af aftalen. Forhandlinger herom er endnu ikke fastlagt,
men forventes gennemført inden sommerferien.
Der iværksættes i starten af maj måned et udvalgsarbejde omkring indgåelse af aftaler med leverandører for
opnå en bedre økonomi samhandelen med disse. Der er
allerede indgået nye aftaler med 2 leverandører.
Endelig blev der kort orienteret om situationen i MHR
omkring det kommende nyvalg til MHR i november.

18. Næste møde
- tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.30

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

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

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

……………A F B U D ……………………
Lisbeth Andreasen (LA)

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

……………………………………………..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

…………A F B U D ……………………..
Leif Christensen (LC)
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