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 21. juni 2016 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Chr. Steen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 31.05.2016

’- ny samarbejdsaftale med Venture

Godkendt

Opgørelsen viser et mindreforbrug i forhold til det
reviderede budget på kr. 220.745, hvilket må siges at
være tilfredsstillende, sæsonudsving taget betragtning.
Redegørelsen taget til efterretning.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- nye tiltag

Der i fortsættelse af tidligere orientering indgået en ny
aftale med Venture, med virkning fra 1.4.2015, som giver
en anden fordeling mellem Venture og aflønning af
kassereren. Ændringen er omkostningsneutral i forhold
til budgettet.
Der tænkes på nye tiltag ved høstgudstjenesten.
Kirkekaffe og kirkefrokost skal tages op igen.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

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

Intet

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- orientering om projekt varmestyring og projekt
automatisk dørlåsning.

- orientering om projekt kirkemur mellem P-plads og
sognegård
- godkendelse af synsrapporter for:
a) præsteboligen
b) kirken, kirkegården og kapellet
c) sognegården
d) forpagterboligen (syn er udsat indtil videre)
7. Aktivitetsudvalget
- sogneudflugt 2016 ?
8.PR-udvalget

Stiftet har i skrivelse af 14.6.2015 givet en principgodkendelse af projektet. Konsulentudtalelser har dog
medført, at der den 20.6.2016 er indsendt yderligere
oplysninger til brug for den endelige godkendelse. Den
kan tidligst forventes efter sommerferien.
Der p.t. intet nyt.

Synsrapporten er godkendt
Synsrapporten er godkendt
Synsrapporten er godkendt
Ny dato ikke fastlagt
Ingen udflugt i 2016
Intet
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9. Byggeudvalget
- orientering om projekt tagrenovering (præstebolig
og sognegård)

10. Valgudvalget
Menighedsrådsvalg

Er der stemning for sam-annoncering i.f.m. valget ?

11. Kirkeministeriet
- ny bekendtgørelse nr. 404 af 21.04.2016 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under
Kirkeministeriets ressort.
Brev fra Bertel Haarder – udmelding af tal for prisog lønudvikling til brug for budget 2017.

Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes
budget, regnskab og revision samt cirkulære om
indsamling i kirkerne.
12. Aalborg Stift
Kirken på Landet – den bæredygtige kirke.

Licitationen er gennemført. Resultatet blev at prisen for
det samlede projekt er uændret, lige som fordelingen
mellem udgifterne er stort set uændrede. Resultatet af
licitationen samt partshøring fra præsten er nu sendt til
PU til fornyet behandling.
Besked til Tommy hvis nogen finder nogle emner i løbet
af sommeren

Forslag om at bruge ”klummens plads” i Hals Avis til at
fortælle om menighedsrådets arbejde og kirkens liv og
vækst.
Vi deltager i fælles annoncen i Hals Avis og Vodskov Avis.
Kravet gælder ikke kun for de lønnede ansatte, men også
for de frivillige.

Læs mere herom på DAP. Udmeldingen får ingen
indflydelse for budgetlægningen for 2017, da der i
kirkekasserne og Provstierne i Aalborg Kommune har
disponeret på baggrund af tidligere udmeldinger fra
Indenrigsministeriet
Svarfrist: 01.09.2016.

Mulighed for oplæg/workshop i provstiet og sognene
og Folkekirkens Hus. Læs mere på DAP.

Referat fra Stiftsrådets 27. ordinære møde den
19. maj

Hele referatet kan læses på DAP.

Ny bog om motivation, rekruttering og fastholdelse
af frivillige

For yderligere information henvises til DAP.

Nyt fra Folkekirkens Ungdomskor – ”Luther-rosen”
Maj 2016

Læs mere på DAP.

Støt kirkens diakoni i verdens fjerde fattigste land Madagaskar efter opfordring fra pastor emeritus
Niels Grymer.

Beslutning: Vi støtter ikke

Strukturdebat i Aalborg Stift

I oktober 2013 nedsatte biskop Henning Toft Bro et
Strukturudvalg i Aalborg Stift. I kommissoriet for
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udvalget står der bland andet:
”Det er udvalgets opgave at tage initiativ til blandt stiftets menighedsråd, præster, provstiudvalg og stiftsråd at
fremme en løbende debat om indhold og struktur af det
fremtidige kirkelige liv i Aalborg Stift”.
Læse meget mere på DAP om, hvor langt processen er.
Godkendelse af samarbejde mellem præsterne i den
østlige del af Aalborg Nordre Provsti.
Mellemkirkeligt nyhedsbrev
13. Aalborg Nordre Provsti
14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
(LM) Kort referat fra landsmødet den 10.-12. juni (JA)

Forsøgsperioden med udløb ved udgangen af juni 2016
er nu permanent.
Sommernyhedsbrevet kan læses på DAP.
Intet

Mødet var usædvanlig udramatisk, da emnerne til debat
viste sig at være ret udramatiske. Mødet bar præg af det
kommende valg til menighedsrådene. Den nye formands
første beretning fik en flot modtagelse.
Eneste væsentlige information kom som lidt af en
tilfældighed, nemlig, at
”indeståender i pengeinstitutterne for offentlige
institutioner ikke er omfattet af indskydergarantien på
kr. 750.000.” Sagen er sendt til behandling i regeringen.

(LM) Tvivl om Indskydergarantiordningen omfatter
menighedsråd

Se ovenstående.
Landsforeningen er i dialog med Kirkeministeriet om en
afklaring. KM har oplyst, at der arbejdes på sagen, bl.a.
med bistand fra Kammeradvokaten.

(LM) Bestyrelsens forslag til kontingent for 2017

Delegeret-forsamlingen har på Landsforeningens årsmøde den 11.06. godkendt bestyrelsens forslag til en
ændret kontingentmodel for 2017.
Modellen kan ses på DAP.

(LM) Læserundersøgelse

LM ønsker hjælp til at gøre Menighedsrådenes Blad og
hjemmesiden bedre. Deltag i undersøgelsen via DAP.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
(FIT) Nye muligheder for medlemsservice
(FFE) Nyhedsbrev for juni 2016
16. Personale
Orientering om personalesituationen p.t. og efter
sommerferien vedrørende kirkegårdssamarbejdet
(JA + LC).

Orientering.
Kan læses på DAP.

Orienteringen tager sit udgangspunkt i, at Lotte Bach,
graver på Øster Hassing Kirkegård, har opsagt sin stilling
pr. 30. juni 2016. Kopi af mail blev uddelt.
På et kort samråd i driftsledelsen med deltagelse af
formændene skal menighedsrådene godkende, at
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-

Leif overtager det daglige ansvar
Der udpeges en medarbejder, der i praksis vil
være at finde på kirkegården for at kunne
servicere brugerne
- Der skal efter sommerferien drøftes en løsning
på længere sigt.
Beslutning Vester Hassing MHR: Taget til efterretning
Der ansættes to nye gravermedhjælpere. Tidsbegrænset
i foreløbig 3 mdr.
Kort referat fra studieturen til kirkegårdene i Aars og
Silkeborg den 13.06. (LC + JA)

17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
Danmission – Årets Lucia
18. Andet
Forespørgsel fra organist Marianne Carlsen om brug
af Sognegården. Yderligere information gives på
mhr-mødet.
Sommertur arrangeret af Jens Jacob Jensen, Øster
Hassing. Afholdes følgende tirsdage kl. 19-21 (ca.)
26.07.: Vester Hassing
02.08.: Hals
09.08.: Øster Hassing

På turen deltog i alt 24 medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer fra de 3 samarbejdspartnere. De 2 kirkegårde havde flere fælles træk, men var også meget forskellige. Tilbagemeldingerne efter turen har udelukkende
været positive, da de gav meget inspiration til de nye
initiativer, der venter i forbindelse med omlægningerne
af vores egne kirkegårde. Turen var en god opfølgning på
sidste års tur til Holstebro.
Til orientering.
Henvendelsen blev drøftet.

LC fortæller lidt om kirkegårdene ved alle 3 kirker. TH
orienterer lidt om Vester Hassing Kirke. Arrangementet
afsluttes med aftensang og kaffe/the i sognegården.

19. Næste møde
- tirsdag, den 16. august 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.55

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

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

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

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

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