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 20. september 2016 kl. 19.00
i Sognegården – Menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Else Gjedde
Inger Serup, Christian B. Steen, Lisbeth Bukh

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 31.08.2016

- Revisionsprotokollat og revisorerklæring til
årsregnskab for 2015 – fremsendt på mail til MHR

Godkendt

Forbrugsoversigt blev fremlagt og kommenteret. Den
viser p.t., at der af sparekravet på kr. 300.000 er opnået
besparelser på kr. 168.739, hvilket kassereren vurderer
som tilfredsstillende.
Revisionsprotokolat og revisorerklæring blev
gennemgået og væsentlige dele blev oplæst og
kommenteret.
Af konklusionen på den udførte revision fremgår det, at
- Det skal bemærkes, at den samlede kassebeholdning pr. 31.12.2015 er negativ med kr.
11.774 …. Det skal bemærkes, at de frie midler er
negative med kr. 373.894.
- Det skal bemærkes, at der pr. 31.12.2015 er
overtræk på kirkekassens driftskonto i SparNord
Bank med kr. 28.248. Det skal bemærkes, at Menighedsrådet ikke må optage lån uden provstiudvalgets godkendelse.
- Vi skal henstille til, at Menighedsrådet undersøger muligheder for at styrke kassebeholdningen. Det kan ske ved besparelser eller tilførsel af
yderligere ligningsmidler. Der henvises til
Menighedsrådets forklaringer i årsregnskabet
vedr. budgetoverskridelse og fremtidige tiltag
omkring styrkelse af kassebeholdningen.
Af den uafhængige revisors erklæring fremgår det
desuden, at
- Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
Revisionsprotokolatet blev herefter godkendt og
underskrevet.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- Vikarstillingen er opslået.

- Høstoffer 2016 samt banko: i alt kr. 3.238.

Opslået:
13.09.2016
Ansøgningsfrist: 03.10.2016
Fordeling:
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Kr. 2.000

Afdelingen for kræftramte børn på Aalborg
Universitets Hospital
Kr. 2.000
Kamillus Aalborg - Støtteforeningen for
KamillianerGaardens Hospice i Aalborg
Differencen kr. 762 hæves af kassebeholdningen.
- Søndag, den 30.10. kl. 11.00 BUSK-gudstjeneste
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Til orientering
Intet

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

Intet

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Projekt kirkemur mellem P-plads og sognegård –
emnet blev udsat fra mødet den 16. august med
ønske om beskrivelse af sagsgangen. Der er den 22.
august fremsendt redegørelse herom til MHR.

Der udarbejdes et projekt i samarbejde med arkitekten,
hvor der jf. Stiftets tilbagemelding på det oprindelige
projekt, hvor der er givet mulighed for at fjerne 5 rækker
mursten i højden. Redegørelsen blev godkendt.

- Forpagterboligen (udbedringer jævnfør syn)

Udbedring af vandskade pga. kloakledningernes
forfatning. Der forventes midler hertil fra PU’s 5%-pulje.

- Forpagtningsaftale vedr præstegårdsjordene udløber
den 31.12.2016.

Sagen drøftes snarest i Kirke- og kirkegårdsudvalget med
henblik på det videre forløb.

- Projektet vedr. varmestyring i kirken samt styring af
Automatlukning af dørene til toilet og kirke forventes
færdiggjort pr. 1. oktober 2016.
Tidspunktet for lukning af dørene til toiletterne skal
Besluttes af MHR.
7. Aktivitetsudvalget
- Tirsdag, den 27.09.
Café aften i sognegården kl. 19.30

Arbejdet er påbegyndt.
Kirkedørens åbning er her og nu 8.00 – 16.00 (man-lørd)
Toiletternes åbningstider er her og nu 6.00 – 17.00 (alle
dage).
Åbningstiderne vil fremover blive opslået i Info-tavlen.
Emne: ”Bag Fængslets Murer”
v/krimiforfatter og fængselsbetjent Tom Thomasen
Entre: kr. 50

- Onsdag, den 05.10.
Koncert i sognegården kl. 19.30

Tema: ”Spansk aften”
med lokale kræfter – Olga / Janne
Entre: kr. 75

- Lørdag, den 22.10.
”Strikkecafé” i sognegården kl. 14.00

Emne: ”Hønsesnak og Hanegal”
v/ Anni Gamborg og Else Marie Drost
Entre: kr. 50
Der arbejdes på et særligt arrangement i anledning af
Luther’s 500 år. Indarbejdes i planlægningen for 2017.

8.PR-udvalget
- Nyt fra avis-samarbejdet (HSK)

Organisten i Ulsted har fremover opgaven omkring
”styring” af kirkesiderne i Hals Avis. Med den nye ordning
skal der også afregnes for arbejdsløn til ordningen.
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Der har været gode tilbagemeldinger på de 2 bannere i
forbindelse med orienteringsmødet og høstgudstjeneste.
9. Byggeudvalget
- Udskiftning af tag på præsteboligen

10. Valgudvalget
- Orienterings- og opstillingsmøde afholdt den 13.09.

11. Kirkeministeriet
- kompetencefonden 2016 - Ansøgningsperioden er:
05.09. – mandag den 31.10.2016 kl. 22.00.

Ifølge seneste tidsplan er projektet igangsat den 14.09.
og forventes afsluttet i uge 44.

Årets menighedsmøde blev afholdt sammen med orienteringsmødet, da dagsordenen for disse møder stort set
er ens.
På opstillingsmødet blev der opstillet en kandidatliste:
”Stae-V. Hassing fælleskirkelige liste”.
Der kan indleveres kandidatlister i perioden:
20.09. fra kl. 19.00 til 27.09. kl. 19.00.
Indleveringssteder:
Tommy Hvedhaven, Drosselvej 82, Vester Hassing.
Else Gjedde, Hvolgården 64, Vester Hassing.
Til orientering

- Indskydergarantiloven. En ændring af indskydergarantiloven har medført, at Menighedsråd og
Provstiudvalg ikke længere er omfattet af
indskydergarantien på kr. 750.000,00.

Til orientering

- Nyhedsbrev nr. 26 – Folkekirkens Personale

Omhandler lønforhandlinger og nye lønsystemer.
Den fulde nyhed kan læses på DAP.

- Usikre gravsten/monumenter skal undersøges. Ved
det årlige syn af kirkegården (og mindst hvert fjerde
år ved provstesynet) skal gravsten/monumenter
have særlig opmærksomhed

Til orientering

12. Aalborg Stift
- Kursusdag for frivillige og ansatte i Folkekirken i
hele Aalborg Stift fredag den 28. oktober
kl. 9.30 – 15.00 i Folkekirkens Hus – Emne:
Kirkemusik og Diakoni/Hvad kan sang og musik?
Pris: kr. 200,00 pr. person

Program kan læses på DAP.
Tilmelding senest den 10.10. til tikk@km.dk
Ved tilmelding skal oplyses navn, stilling, provsti samt
hvilke workshops man ønsker at deltage i.
Fra V.H. deltager: Charlotte Hejslet Larsen

- Invitation fra sogne- og migrantpræst Pia Kirkegaard om muligheden for at hjælpe en flygtning.
Vil DU hjælpe en flygtning? Bliv venskabskontakt
for en flygtning i Aalborg.

På DAP kan der læses mere om venskabskontakter, hvad
går det ud på? hvad kræver det? samt praktisk hjælpekorps.

- Fyraftensmøde den 5.10. kl. 17.30 – 20.30 i Folkekirkens Hus. Emne: Grønne og bæredygtige kirker –
hvorfor og hvordan. Arrangementet er gratis.

Tilmelding senest den 30.09. til gronkirke@gronkirke.dk
Fra V.H. deltager: Ingen – emnet tages op i det nye
MHR.
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- Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Nyhedsbrev August + September 2016 kan læses på DAP.

- Referat af Stiftsrådets 28. ordinære mød den
12.09.2016.

Hele referatet kan læses på DAP.

- Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission holder
årsmøde og generalforsamling den 9.10. kl. 10.30.

Gudstjeneste i Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring. Derefter
mødes man i sognegården. Læs mere på DAP.

- Introkursus for nyansatte, mandag den 14.11. i
Støvring Sognegård kl. 8.30 – 17.30

Tilmelding senest den 28.10. af arbejdsgiveren
Deltagelse i kurset er gratis.
Fra V.H. deltager: Ingen – november er et dårligt
tidspunkt for kirkegårdspersonale.

13. Aalborg Nordre Provsti
- Referat fra PU-møde den 23.08.2016

- Referat fra PU-møde den 06.09.2016

Synsudskrifter for: kirke, sognegård, præstebolig og forpagterbolig godkendt.
Rammebeløb for budget 2017: i alt kr. 3.484.165
Drift:
kr. 2.682.809
Låneydelser, renter: kr.
20.366
Anlæg:
kr. 300.000
Låneydelser, afdrag: kr. 480.900
Der i ovenstående tale om en forøgelse af driftsrammen
på kr. 26.562 i forhold til den første udmelding –
svarende til en forøgelse på 1%.
Økonomiudvalget skal herefter udarbejde MHR endelige
budget for 2017. Budgettet forlægges for MHR på mødet
den 18. oktober 2016 til godkendelse.

14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) Invitation til foredrag med studenterpræst
Hanne Dahl, mandag den 03.10. kl. 17.30 i
Løvvangens Kirkecenter. Emne: ”Den stejleste vej i
verden”.

Invitationen gælder mhr-medlemmer samt alle kirkens
ansatte. Også ledsagere er velkomne.
Pris kr. 155 pr. person
Tilmelding: senest den 26.09. til Tommy.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FIT)Opgørelse af tidsforbrug ved personregistrering

Opgørelsen dækker perioden 1. halvår 2016. Fremover
udsendes disse rapporter ved udgangen af hvert kvartal.

- (FIT) Pas på vedhæftede filer i din postkasse.

Tidligere har det været zip-filer softwaren gemte sig i,
men i de sidste mails har det været word-dokumenter
med makroer (har filendelsen.docm). Som en sikkerhedsforanstaltning har Folkekirkens IT valgt at blokere
for afsendelse/modtagelse af docm filer.
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16. Personale
- Nyhedsbrev fra personalekonsulenterne

September-udgaven kan læses på DAP.
Fra præsterne i området er der udtrykt et ønske for en
afløser for præstesekretæren i dennes ferie.

17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Årsrapport fra Folkekirkens Skoletjeneste

Hele årsrapporten kan læses på DAP.

- Ansøgning fra Ældre Sagen om brug af sognegården
8-10 gange før jul og tilsvarende gange efter jul.

Har tidligere benyttet Værestedet, Gandrup, men p.g.a.
om- og tilbygning søges andre muligheder én eftermiddag om ugen fra kl. 14 – 16.
Beslutning: Godkender, at de kan være her mandag.

- Bliv klogere på pilgrimsvandring
Lørdag, den 29. okt. kl. 10.00 i Folkekirkens Hus

Se yderligere på DAP.

- Nyhedsbrev fra Aalborgprovstiers menighedspleje

Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

18. Andet
19. Næste møde
- Tirsdag, den 18. oktober 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 20.55

…………………………………………….
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)

…………… A f b u d ……………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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