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, onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:

Else Gjedde

Afbud:

Christian B. Steen, Inger Ø. Serup, Lisbeth Andreasen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- Budget 2016

Budget for 2016 kort gennemgået med få ændringer i
forhold til det fremlagte på maj-mødet – og godkendt.
Budgettet er d.d. overført til IT-portalen med følgende
påtegning:
”Vester Hassing Sogns Menighedsråd. CVR 36423714.
Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 10.06.2015
11.06.”
Hæfte udgivet af stiftet ”Og det skete…” blev uddelt.
Har på søndag afslutning med det 3. hold
minikonfirmander.
Intet

3. Sognepræsten – Kirsten´s ”hjørne”

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

5.Kirke- og kirkegårdsudvalget
- kirkegårdstakster

- mindre redaktionel justering af tillæg til
kirkegårdsvedtægten

6. Aktivitetsudvalget

7. PR-udvalget
- referat fra repræsentantskabsmøde i avissamarbejdet den 20.05.2015

Bidrag til Provstiudvalget vedr. udfyldt skema for
taksberegning på kirkegården fremlagt og godkendt.
Bidrag til PU vedr. ekstra omkostninger for begravelser
mv på lørdage – grundlag 2014 – fremlagt og godkendt.
Begge skemaer videresendes herefter til PU.
Tillægget til kirkegårdsvedtægter justeret efter aftale
med PU. Ændringerne er indarbejdet.
Tillægget herefter godkendt og fremsendes til PU til
godkendelse.
Intet

622 hits på hjemmesiden den seneste måned.
102 har været inde på ”Find gravsted” dagen efter at det
blev annonceret i Hals Avis – heraf 80 nye besøgende.
Det betyder, at der er en del, der læser Hals Avis, hvilket
er glædeligt.
Omkring annoncering på kirkesiden vedr. nedlæggelse af
gravsteder, så er det Vester Hassing Menighedsråds
opfattelse, at det hører hjemme på kirkesiden, da kirke,
kirkegård m.v. opfattes som en helhed.
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8.Byggeudvalget

Der er besluttet et andet layout af kirkesiden, således at
det bygges op på ugedage. Der arbejdes også med en ide
om at vise kommende arrangementer.
Der arbejdes videre med et fællesmøde den 1. sept. 2015
omkring kirkelig kommunikation. Der udsendes invitation
Intet

9. Kirkeministeriet

intet

10. Aalborg Stift
- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd

læs mere på DAP

- Referat af Stiftsrådets 23. ordinære møde den
28. maj 2015

hele referatet kan læses på DAP

- Introduktion til ADHD og en pædagogisk tilgang
”Inspireret af evidensbaserede pædagogiske
metoder”

Stiftskursus afholdes onsdag, den 7. oktober 2015
fra kl. 9.00 – ca. 15.30
Sted: Folkekirkens Hus
Pris: gratis
Tilmelding: senest 23. september 2015
Målgruppe: Præst, Kirke- og kulturmedarbejder, organist,
lærere og andre interesserede.

11. Aalborg Nordre Provsti
- Nyheder nu på smartphones og tablets

Vejledning til brug for nyheds-app´en findes på DAP.

12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
menighedsråd (LM)
- (LM) Referat fra bestyrelses møder den 29. og 31.
maj 2015

Hele referatet er tilgængeligt på DAP. Ny formand for LM
er Søren Abildgaard

13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens
IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- nyhedsbrev nr. 13 – juni 2015
14. Personale
- udkast til annonce/stillingsbeskrivelse for kirke- og
kulturmedarbejder (tidl. sognemedhjælper)

til orientering – læs mere på DAP.
Udkastet er udarbejdet på baggrund af fællesmøde med
bl.a. Jessie, Tommy, Helene og Jens.
Væsentlige ændringer er, at IT/Informationsdelen er
fjernet fra opslaget grundet ændringer i det forventede
tidsforbrug til diakonalt arbejde m.v.
IT/informationsopgaven er nu afgrænset til at levere
bidrag til hhv. hjemmeside og facebook.
Der arbejdes herefter på indgåelse af aftale med
Marianne om at løse facebook-opgaven på honorarbasis.
Vedr. styring af annoncer til hhv Hals Avis og Vodskov
Avis skal der findes en løsning, forventet med Lissy
(præstesekretæren).
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15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- takke-mail fra Birthe og Kurt E. Nielsen
16. Andet
- husk udflugten den 13. juni 2015

til orientering .
De havde guldbryllup den 23.5. og har efterfølgende fået
en buket blomster, da de var bortrejst på dagen
Distriktsforeningens tur går i år til Hjerl Hede m.m.
Fra Vester Hassing deltager 15 personer.
Afskedsgudstjeneste med Kirsten den 12. juli kl. 11.00.
Der arrangeres efterfølgende afskedsfrokost i
Sognegården.

17. Næste møde
- 18. august 2015
Mødet sluttede kl.: 20.10. Bemærk tidspunktet.

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

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

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

………….… a f b u d ………………
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)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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