Vester Hassing Menighedsråd
c/o formand Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov
tlf.nr. 98 25 74 41
e-mail: hvedhaven@hotmail.com

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, torsdag den 4. december 2014 kl. 17.00
i Vester Hassing Kirke - Præsteværelset
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Peder Jakobsen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Kassereren

Intet

3. Sognepræst – Kirsten´s ”hjørne”

Konfirmanderne var til free-style gudstjeneste i Gug –
Bus forsinket en halv time med tilsvarende konsekvens
for deltagelsen. Busregning: 0 kr.
Forsøg i 1. halvår 2015 med bemanding af præster til
tjenester, så der frigøres tid til øvrige opgaver. Forsøget
tager udgangspunkt i bemandingen af organister.
Intet

4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Anskaffelse af 2 ekstra højtalere i buen ved indgang
fra våbenhuset – Pris aftalt til kr. 10.000 + moms.
Anskaffelsen vil forbedre lydforholdene bagerst i
kirken, hvor der p.t. er meget rumklang til stor gene,
især for kirkegængere med høreapparater.
6. Aktivitetsudvalget
- forespørgsel fra pensionistforeningen og ældresagen om at være medarrangør og ”medbetaler” til
et arrangement på Hassinghave med Carsten ”Kortbuks” Hansen torsdag, den 26.02.2015 kl. 15.00 - ?
Pris for ”Kortbuks”: kr. 4.000 + transport.
7. PR-udvalget
Der er nu trykt visitkort.

8. Byggeudvalget
9. Kirkeministeriet
- høring af opdateret cirkulære og vejledning om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab
og revision
- vejledning til børnekonfirmandundervisning og
konfirmationsforberedelse

Godkendt og udført.

Beslutning: Der bevilges 1/3 af udgiften til Karsten
”Kortbuks” – anslået til ca. kr. 1.500.

De blev udleveret og ligger ellers fremme i kirken og i
sognegården.
Helle overdrager administrator-rollen til facebook til
Marianne Carlsen hurtigst muligt.
Regnskabet for ombygning og tilbygning er forsinket på
grund af sygdom hos Per Seeberg.
Høringsbrev, cirkulære-udkast og vejlednings-udkast
kan læses på DAP.
Vester Hassing afgiver ikke høringssvar.
Biskopperne har i tilknytning til anordning nr. 1027 af
den 24.09.2014 - om børnekonfirmandundervisning og
konfirmation - i slutningen af oktober 2014 udfærdiget
vejledning herom – til orientering.
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- folkekirkens personale, nyhedsbrev nr. 21

10. Aalborg Stift
- Nyhedsbrev fra stifternes Bygge- og Plangruppe,
nov. 2014

Pr. 1. november 2014 og senere træder en række nye
regler på personaleområdet i kraft. Reglerne kan findes
på www.retsinformation.dk under Kirkeministeriet.
Kontaktpersonen er informeret og har noteret sig
ændringerne.
Stifternes fælles byggehåndbog er blevet opdateret.
Byggehåndbogen guider omkring en lang række
processer vedr. køb, salg og istandsættelse af kirkens og
embedets ejendomme. Bogen indeholder også kontaktinfo til konsulenterne m.v. – til orientering.

- kollekt til Danske Kirkes Råd

Anmodning om at komme på kollektlisten for 2015.
Tiden mellem påskedag og 2. pinsedag er kollektdage i
Danske Kirkers Råd.

- Invitation til kursusdag om Grøn Inspiration,
torsdag, den 15.01.2015 i Århus

Dagen vil give inspiration til hvordan tankerne om en
grøn adfærd i kirkeligt regi kan omsættes til konkrete
kreative tiltag. Der vil være fokus på følgende områder:
forkyndelse – story-telling – gudstjenester & liturgi –
undervisning – sang & salmer – eventmaking.
Målgruppen er præster, sognemedhjælpere, kirkelige
musikere, menighedsrådsmedlemmer m.fl.
Tilmeldingsfrist: 05.01.2015
e-mail: gronkirke@gronkirke.dk
kursusgebyr: kr. 350,00.
Deltagere: Ingen

- Fordebat om vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vester Hassing afgiver ikke høringssvar.

- Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission har udsendt:

”Teologisk førstehjælp – præsteuddannelse i Sierra
Leone”.
Vejledning til præster og menighedsråd i Aalborg Stift:
”hvordan møder vi de fremmede iblandt os?”.
Hæftet ”Med andre øjne – migranters møde med folkekirken” (udgivet af Tværkulturelt Center).
Biskoppen medgiver Stiftsudvalget for Folkekirkens
Mission sin bedste anbefaling til projekterne og håber, at
mhr vil støtte op omkring Stiftsudvalgets arbejde.
Vester Hassing bidrager med kr. 0

- Aalborg Stiftsavis – bestilling for 2015
11. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-mødet den 02.12.2014

Der betales for 20 eksemplarer – som i 2014 – kr. 1.675.
Årsbudget 2015 godkendt således:
driftsramme
kr. 2.381.215
renter, lån
kr.
81.810
afdrag, lån
kr. 579.174
anlægsarbejder
kr.
0
opsparing
kr.
0
Samlet ligningsbeløb kr. 3.042.199 – til orientering
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- Aalborgjulemærket 2015

12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM)
- Distriktsforeningen indbyder til følgende kurser:
15.01.2015 Økonomikursus for begyndere

Præster og mhr må gerne henvise sognebørn, der søger
om julehjælp, til understøttelsesforeningen.
Der er endvidere også åbnet for ansøgning om konfirmationshjælp fra økonomisk betrængte familier – til
orientering.

Målgruppe: kasserere
Tilmeldingsfrist: 06.01.2015
Deltagere: Tommy - Tilmelding til Jens A

28.01.2015 Kort om systemisk arbejdsmiljø

Målgruppe: alle menighedsrådsmedlemmer
Tilmeldingsfrist: 16.01.2015
Deltagere: Jens A, Leif, Tommy – tilmelding til Jens A

05.02.2015 Kort om håndtering af personalesager

Målgruppe: formænd og kontaktpersoner
Tilmeldingsfrist: 28.01.2015
Deltagere: Tilmelding til Jens A

03.03.2015 Kort om medarbejderudviklingssamtaler

Målgruppe: kontaktpersoner
Tilmeldingsfrist: 23.02.2015
Deltagere: Jens A – Tilmelding til Jens A
Fælles for alle kurser:
Kurset er gratis – maden koster kr. 100/pers.
Kursussted: Løvvangens Kirkecenter
Tid: alle kurser starter kl. 17.45 og varer 2-3 timer.

- (LM) Regler for arbejde på juleaftensdag 2014

Vejledning modtaget til behandling heraf.

- (LM) Abonnement på Menighedsrådenes Blad

Ændringer: Helle slettes – Sognemedhjælper u/navn,
Halsvej 272A.

- (LM) Sæt brandsikkerheden i system

Sikkerhedstips modtaget:
- hvor stiller vi f.eks. slukningsudstyret ?
- hvem holder øje med de levende lys ?
- hvem er ansvarlig for, at flugtvejene er frie ?

13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens
IT(FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- brugeradgange til DAP

14. Personale

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- mundtlig henvendelse fra Hanne Holm, Vodskov

Menighedsrådet skal sikre, at det er de rette personer,
som har adgang til DAP.
Til orientering og videre foranstaltning – formanden.
Helle Bager har søgt sin afsked pr. 31.12.2014.
Menighedsrådet skal hurtigst muligt afklare en fremtidig
løsning.
Kort orientering om et møde med organister om en
præcisering af arbejdsforholdene omkring afløsning. Der
er aftalt nyt møde i marts 2015.
Er Vester Hassing MHR interesseret i et samarbejde –
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vedrørende salg af lys m.v. til fordel for Danmission

evt. prøveperiode – hvor det kan realiseres.
Der laves en prøveperiode indtil maj 2015. Tovholder er
Inger.

- Børnesagens Fællesråd

Anmoder om indsamling i kirken juleaften. Godkendes.

- Folkekirkens Hus, Aktivitetsudvalget

Aktiviteter for børn fra 30.11. – 21.12. på Gl. Torv,
Aalborg i forbindelse med det store julemarked. Postere
er opsat i både kirken og i Sognegården.

- Samvirkende Menighedspleje – julehjælp

Ansøgning senest 5.12. Vester Hassing gør ikke noget i år.

- Nyhedsbrev fra Aalborgprovstiers Menighedspleje

Fremsendt i separat mail til mhr-medlemmer.

- Aalborg Bæredygtighedsfestival

Fremsendt i separat mail til mhr-medlemmer.

- Folkekirkens mellemkirkelig Råd

Nyhedsbrev – november 2014 – kan læses på DAP

- Bibelselskabet har fremsendt:

Skrivelse om flygtninge i verdens brændpunkter samt
bibellæseplaner for kirkeåret 2014-15.

16. Andet
- møde (26.11.2014) vedrørende fælles annoncering

- referat fra møde i Middelfart (27.11.2014)
”Menighedsråd på jeres måde”

Helene: Repræsentanter fra menighedsrådene i gl. Hals
Kommune. Prisen på annonceringen i Hals Avis er p.t
meget høj. Der er aftalt et møde/forhandling om en ny
aftale med Nordjyske Medier – det må bare ikke blive
dyrere. Der er aftalt et nyt møde med menighedsrådene
senere i december – og indtil en aftale foreligger en ny
aftale er den nuværende aftale forlænget for max 1 md.
Jens A: Et godt arrangement. Der er mange frustrationer
og brugen af bl.a.
økonomisystemerne, fordi systemet er for ufleksibelt
omkring kontering, ligesom det er for stramt omkring det
at kunne lave forskellige rapporter i systemerne – det er
ufleksibelt og kun for eksperter.
Der kommer (måske) forbedringer til FLØS (lønsystemet)
i løbet af 2015, således at indberetningerne kan ske
lokalt, der hvor dataene fødes.
Omkring kirkegårdene var der intet nyt – det var mere
en story-telling fra forskellige menighedsråd – af meget
forskellig slags og med sædvanlige følelsesmæssige
betænkeligheder ved ikke at have fuld kontrol over egen
kirkegård. Der bliver ikke alle steder tænkt økonomi og
egenfinansiering – ej heller i provstierne.
Jens deltog ikke i andre grupper.
Temadrøftelse i grupper over temaerne,
Økonomi/regnskab, Personale, FLØS, Bygninger og
Kirkegårde. Jens bedt om et indlæg om processen
omkring kirkegårds-samarbejde hos os – det gik godt.
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Flere har bedt om at måtte kontakte ham efterfølgende.
Projektgruppen vil i december, januar og februar besøge
flere mhr for yderligere informations-indsamling m.v.
Resultatet af projektarbejdet vil blive præsenteret på
årsmødet på Nyborg Strand i slutningen af maj.
- mini-opfølgning vedr. brug af Brandsoft kalendersystem (03.12.2014)

Følges op primo 2015 med kursus for ”bruger-grupper”
og som ”tast-selv-kursus”.

- mødekalender for 2015

Forslag med mødedatoer udsendt. Udfyldes med evt.
ændrede mødedatoer og navne for oprydning og
eftersendes sammen med referatet.

- Julekort fra Kirketeltet på Nibe Festival

Mhr ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår samt tak
for tilskud til Kirken på Festival

-Takkebrev fra KamillianerGården/Kamilus

Takker for bidrag fra høstoffer kr. 2.500.

17. Næste møde
tirsdag, den 20. januar 2015 kl. 19.00

Afbud fra Else.

Mødet sluttede kl.:

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

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

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

…………………………………………………
Lisbeth Andreasen (LA)

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

………………………………………………………………
Else Gjedde (EG)

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

…………AFBUD …………………………..
Peder Møller Jacobsen (PMJ)

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

…………………………………………………
Kirsten Ditlevsen (KD)

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

……………………………………………………………..
Lissy Larsen (LL, suppleant)

Side 5 af 5

