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. januar 2016 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Christian B. Steen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- kvartalsrapport pr. 31.12.2015. Materiale udleveret
på mødet

- Revisionens kasseeftersyns-protokollat

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”
- mandag, den 1. februar kl. 17.30 i Sognegården.
Fællesspisning med flygtninge.
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- udviklingsplan for kirkegården

Godkendt

Den foreløbige opgørelse for 2015 viser ret overraskende
et underskud på mere end kr. 150.000. Det endelige
regnskab beregnes at blive et minus på ca. kr. 200.000.
Der blev givet en orientering om årsagerne, som skal
bearbejdes yderligere frem mod godkendelse af R2015.
Menighedsrådet udtrykte utilfredshed med resultatet, da
det afviger kraftigt fra såvel målsætningen for 2015 samt
de forventninger, kassereren tidligere har givet udtryk
for – senest på mødet i december måned.
Det blev desuden besluttet, at såvel hængepartiet fra
2014-regnskabet som det forventede underskud for 2015
skal rettes op i 2016. Der skal derfor udarbejdes en
oversigt over besparelser i 2016, samt et nyt ”sparebudget” for 2016. Økonomiudvalget fremlægger nyt
budget 2016 på februarmødet, som skal indeholde
alvorlige besparelser samt øgede indtægter.
Der er gennemført kasseeftersyn i november 2015.
Revisionsprotokolatet giver ingen anledning til
bemærkninger – ud over en generel indskærpelse af
funktionsadskillelse.
Revisionsprotokolatet blev godkendt og underskrevet
Kyndelmisse i februar, Lisbeth Bukh er med i Vester
Hassing den 2/2 . I øvrigt fastholdes de sædvanlige
traditioner.
Intet

Privat arrangement. Arrangeres af ”Venligboerne i Vester
Hassing”.
Udviklingsplanen blev 4.1.2016 indsendt til PU.
PU har sendt planen til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen – specielt f.s.v.a.:
a) om der skal udarbejdes et tilrettet projekt
b) om der er bemærkninger til den økonomiske del
c) særlige forhold som kræver godkendelse af anden
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myndighed (f.eks. Stiftet).
’- Renovering af mur mellem P-plads og Sognegård
- aflåsning af toiletter (i kapelbygningen)

7. Aktivitetsudvalget
- onsdag, den 20. januar kl. 19.30, koncert i kirken
med ”Unge Talenter” fra Aalborg Kulturskole

Plan indsendt 4.1.2016 til PU til godkendelse.
På baggrund af hærværk nytårsaften samt andre
ubehagelige hændelser i den seneste tid er problemerne
drøftet. MHR beslutter på den baggrund at en løsning
drøftes i Kirke- og kirkegårdsudvalget. Oplæg forsøges
medtaget i februar.
Gratis entre

- torsdag, den 21. januar kl. 18.30 – nytårskur i
sognegården for ”de frivillige”

Der er tilmeldt ca. 20 personer

- tirsdag, den 2. februar kl. 17.00

Lysgudstjeneste i samarbejde med FDF

- torsdag, den 11. februar kl. 19.00 i Sognegården

8.PR-udvalget

”Håbets Hus” - Ulrik Corneliussen fortæller om sit
arbejde med gade-børn i Brasilien.
Entre: kr. 50,00.
Flot besøg på hjemmesiden.

9. Byggeudvalget

Intet

10. Kirkeministeriet
- høring – ændring af bekendtgørelse om valgret og
flersognspastorater

Læs mere på DAP.

- valg af kommunikationsbureau i forbindelse med
menighedsrådsvalg 2016

- julebrev fra ministeren
11. Aalborg Stift
- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd

KM har valgt kommunikationsbureaut Geelmuyden Kiese
Der er 2 formål for den kommende kampagne:
a) der skal findes flere kandidater til menighedsrådene
b) der skal også meget gerne komme flere interesserede
til orienterings- og opstillingsmøderne før valget.
Læs mere på DAP
December 2015 – udgaven kan læses på DAP.

- julehilsen fra biskoppen

Læs mere på DAP.

- Christen Kold på toppen. Pædagogisk konference i
Hjørring den 7. april 2016 kl. 9.00 – 16.30. Kr. 200.

Læs mere på DAP.

- Vestervig Kirkemusikskole afholder i januar/februar
2016 inspirationsdage, hvor der informeres om og
inspireres til at blive organist, kirkesanger eller
korleder.

lørdag, den 23. januar - Mejdal Kirke, Holstebro
lørdag, den 30. januar - Thorsager Kirke, Djursland
lørdag, den 6. februar - Gjøl Kirke, Gjøl
Det er gratis at deltage, men af hensyn til disponering af
dagen og bespisning er tilmelding nødvendig.
Se programmet på DAP for yderligere informationer.
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12. Aalborg Nordre Provsti
- Forestillingen Katharina Luther – Munkens Brud

Læs om tilbuddet på DAP. Aftale laves med Folkekirkens
Skoletjeneste i Aalborg.

- Referat fra PU-møde den 05.01.2016

Læs mere på DAP.

’- Mødekalender for PU

Møder holdes som udgangspunkt den 1. tirsdag i hver
måned. Mødeplan kan ses på DAP.

13. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- årsmøde i Distriktsforeningen
torsdag, den 28.01.2016 kl. 17.30 i
Løvvangens Kirkecenter, Strubjerg 167,
Nørresundby

Indbydelsen omfatter menighedsrådsmedlemmer og alle
ansatte ved kirkerne - med ægtefæller.
Efter spisningen er der generalforsamling samt indlæg
ved sognepræst Asger Mørck.
Tilmelding: senest den 21.01. til Tommy H.
Fra VH deltager: 18 personer.

14. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- Forsikringshåndbogen er opdateret pr. 01.01.2016
15. Personale
16. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Folkekirkens Nødhjælp sogneindsamling søndag den 13.03.2016
17. Andet

Til orientering – læs mere på DAP.
Intet nyt

Til orientering.
Kursus for valgbestyrelsen den 30. maj i Lindholm.
Orientering om fællesmøde med formænd og kasserer i
gl. Hals kommune den 13. januar.

18. Næste møde

tirsdag, den 16. februar 2016 kl. 19.00

Afbud fra Lisbeth Bukh.

Mødet sluttede kl.: 21.40

…………………………………………….

………………………………………………..

……………………………………………….

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)

Leif Christensen (LC)
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