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

REFERAT fra
menighedsrådsmøde, tirsdag den 10. juni 2014 kl. 19.00
i VHG´s mødelokale, Halsvej 199, Vester Hassing
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:

Jens Andreasen

Afbud:

Lisbeth Andreasen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- budget for 2015
3. Sognepræst – Jessie´s ”hjørne”

Budget for 2015 fremlagt i maj godkendes.
Budgetoplysninger overføres herefter til PU.
Der arbejdes på en fælles konfirmationsdag den 21.
august for konfirmander i ”gl. Hals Kommune”.
Jessie foretager indskrivning af konfirmander den 25. juni
i Kirken.
I præsteteamet er der en indstilling på vej til Provsten
om en forsøgsordning, hvor præsterne følger
organisterne som et ”team”. Forsøgsperioden er
foreslået til 1. halvår 2015. Det er også et mål, at
sognegrænserne ikke længere skal være en forhindring i
dagligdagen. Der ses også en mulig ressourcegevinst,
hvorved der skal blive mere tid til at ”være kirke”.
Sidste gudstjeneste før Jessies barsel er fredag den 11.
juli kl. 15. Alle indbydes med ledsager.
Intet

4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”
5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- Syn d.d. 10.6.2014
6. Nyt fra aktivitetsudvalget

7. Nyt fra PR-udvalget

Jens orienterede kort om synet. Resultatet skrives ind i
synsprotokollen og rundsendes.
Udkast til programmet for den kommende sæson er
udarbejdet. Der er flere nye tiltag på vej.
Der er planlagt en ”frivillighedsaften”, hvor evt. frivillige
indbydes til en introaften. Målet er at få flere ”hænder”
til at yde en indsats.
Husk sogneudflugten den 6.9. til Fur.
Møde afholdt den 3.6. Antallet af besøg på hjemmesiden
ligger meget konstant.
Hjemmesiden er bragt helt up-to-date-plus, da
webmaster går på ferie.
Sedler opsat i informations-kasserne ved kirken og
sognegården med henvisning til hjemmesiden.
Fotografering af dåbsfamilier ifm dåb på hjemmesiden.
Der skal sikres tilladelse hertil med underskrift fra
familierne.
Vi skal være bedre til at få hændelser, events mv på
hjemmesiden, ligesom fotos skal tilstræbes hyppigere for
at fortælle om de mange og gode aktiviteter.
Det skal overvejes seriøst at flere får adgang til at lægge
info m.v. på facebook. ”Fjæsen” skal tilrettes, således at
der gives adgang til konfirmandinfo senest den 25. juni.
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8. Nyt fra byggeudvalget
- håndværksmæssig status på byggeprojekterne

- økonomisk status på byggeprojekterne
- næste byggemøde: torsdag den 12.06. kl. 08.00
9. Nyt fra Kirkeministeriet
- vejledning om anlægsarbejder og fortidsminder på
nedlagte kirkegårde
10. Nyt fra Aalborg Stift
-referat fra 19. stiftsmøde (afholdt d. 03.06.2014)
11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)
- (D) kursustilbud i samarbejde med (LM)

- (LM) erindring om høringssvar om betænkningen
”Folkekirkens styre” (nr. 1544).
- (LM) referat af bestyrelsesmøde den 23.05.
13. Nyt fra Folkekirkens Forsikringsenhed (FF),
Folkekirkens IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- (FF) nyhedsbrev fra april/maj

14. Nyt vedrørende personale
- Personalesituationen på kirkegården

Tidsplanen er uændret den 11.7.
Jens gav en kort orientering om et møde i dag med
arkitekten.
Fremlægges på byggemødet på torsdag.
Til orientering
Hele vejledningen kan læses på DAP.
Hele referatet kan læses på DAP.
Ingenting.

Tilbagemelding senest den 15.06. om hvilke kursus der
har interesse. Tilbagemelding til Harry Brix inden
deadline - Jens A
Vester Hassing fremsender IKKE høringssvar. Provstiet
fremsender høringssvar.
Hele referatet findes på DAP.
”Sagspuklen” efter stormene den 28.10.2013 og 05.-06.
december 2013 reduceres løbende.
Inventarliste: Det er vigtigt at mhr. fører inventarliste
med angivelse af værdien for hver enkelt genstand.
Inventarlisten bør så vidt muligt suppleres med billeddokumentation jfr. Punkt. 2.6. i forsikringshåndbogen.
Netbank-tyveri er dækket under folkekirkens selvforsikringsordning almindelige tyveriforsikring, hvorfor mhr.
ikke må tegne særskilt dækning herfor.
Der mangler p.t. 3 medarbejdere på fuld tid på
kirkegården. Der er opslag på jobnet og der er allerede
modtaget flere ansøgninger.

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretninger,
publikationer m.v.
Kort referat fra følgende:
- fællesmøde i V.H. Hallen (20.05.)

Referat udsendt fra Samrådet. Vester Hassing er udpeget
som udviklingsby. Nyt møde indkaldes til ultimo august.

- indflytningssyn i præsteboligen (23.05.)

Referat foreligger endnu ikke. Der udestår et par småting
til gennemførelse. Referatet rundsendes når det
modtages.

- LM´s landsmøde (23.05. - 25.05.)

Jens deltog for distrikstforeningen. Der blev givet en kort
orientering.

- Folkekirkens Hus (stormøde den 27.05.)

Flere fra MHR deltog. En god aften, med oplæg og
”mengle-aften” – 20 poster. Lisbeth Bukh er valgt som
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suppleant for præsternes repræsentant i bestyrelsen.
- visionsmøde i Hou (29.05.)

Fra Vester Hassing deltog ”kun” Jessie og Leif. Et super
godt arrangement med festlig gudstjeneste og
efterfølgende arbejdsgrupper – faggruppeopdelt. Der er
lavet et referat fra visionsdagen udarbejdet af Jens Jacob.
Referatet kan ses på DAP-en.
Næste møde er planlagt til september 2015 i Ulsted.

- stiftsmail 54

kursustilbud – indbydelser følger – Se på DAP.

- stiftsmail 55

Freestyle gudstjeneste den 13.11.2014 i Gug kirke.

- Folkekirken og nye spirituelle strømninger – nyt
sognelæringsnetværk

For yderligere info henvises til DAP. Ansøgningsfrist 1.
sept. 2014

- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Nyhedsbrev for maj 2014 kan læses på DAP

- Tilbud fra Bibelselskabet
16. Andet
- husk udflugten den 21.06.2014

Formanden overvejer.
Distriktforeningens udflugt til Fredericia. Fra Vester
Hassing deltager 15 personer – ajourført.

17. Næste møde – i august den ??

Husk at melde evt. afbud i god tid.

Mødet sluttede kl.: 22.30

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

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

………………………………………….
Jens Andreasen (JA)

………………Afbud……………………………..
Lisbeth Andreasen (LA)

…………………………………………………….
Christian Borrisholdt Steen (CBS)

………………………………………….
Else Gjedde (EG)

…………………………………………………………
Lissy Larsen (LL)

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

……………………………………….
Lisbeth Bukh (LB)

………………………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJO)

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

……………pt. orlov…………….
Inger Østergaard Serup
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