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

Referat for
menighedsrådsmøde tirsdag, den 10. september 2013 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Else Gjedde
Lisbeth Bukh, Peder Jacobsen, Christian Steen

1. Dagsorden godkendt
2. Nyt fra kassereren
- kort status på nuværende tidspunkt samt budget 2014

- forrentning af kirkekassens likvide beholdning

- ansøgning om indkøb af ”kormikrofon” m.v.
3. Sognepræsten – ”Annelise´s hjørne”
- BUSK-dag (søndag d. 27.10.)

Godkendt. Helle Bager – ny sognehjælper budt velkommen - deltager i
mødet
Der blev givet en orientering om 2013, for 2014 fremlægges budget i
oktober.
400.000,- kr. kan indsættes på Fyrtårnskonto i Hals Sparekasse. Det
sker om få dage.
Intet hørt fra organist. Vi foretager os ikke noget.
FDF sørger for alt det praktiske, menighedsrådet er vært ved frokost
bagefter. Lyki spørges om hun kan hjælpe. Helle hjælper.
Lysgudstjeneste afvikles søndag den 2. februar kl. 16.00.
Dispensationer ang. 4. søndag i advent og nytårsaften er bevilget af
biskoppen for en periode af 5 år.
Forslag om fælles menighedsrådsmøde i Gl. Hals kommune.
Menighedsrådet positivt.
Konfirmanderne deltager i indsamling til Røde Kors
Den 29. sept. kommer Asger Mørck og holder gudstjeneste
På næste menighedsrådsmøde skal nye regler for fotografering mv. i
kirken drøftes. Pr udvalget udarbejder forslag.

4. Sognepræsten – ”Lisbeth´s hjørne”

Ingenting

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- møde med landskabsarkitekt Eiwind Wad den 04.09.

Har udarbejdet forslag som er kommenteret. Der arbejdes videre.

- projekt ”bevaring af gravminder”

Det går rigtig godt. Arbejdet går planmæssigt.
Der blev givet en orientering af Jens og Leif

- status kirkegårds-samarbejdet

Træfigurerne bliver fjernet en af de nærmeste dage, belægning bliver
pigsten.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget
- udflugt, lørdag den 14.09. Program er udsendt – nyt inden turen ?
7. Nyt fra PR-udvalget
- hjemmesiden

God opbakning til udflugten.
Første cafeaften er den 17. september.
Et underudvalg af pr. udvalget har holdt møde i dag og den 30. august
vedr. stof til hjemmesiden. Marianne og Helle deltog ad hoc.
Ønske om bladremodul, koster 299,- om måneden. Godkendt.
Hjemmesiden bliver godt besøgt. Der arbejdes videre med udbygning af
siden. Leif efterlyste nye Links – besked til Leif.
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- henvendelse fra Vester Hassing Borgerforening om støtteerklæring
i.f.m. ansøgning om midler fra ”Puljen til Byforskønnelse og Udvikling af byer i Aalborg Kommunes Landdistrikt 2013”
8. Nyt fra byggeudvalget
- projekt præstebolig og sognegård
9. Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke
- Høring: Udkast til bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelsesog Videncenter

Orientering givet. Vi bakker op om projektet.

Der aftales møde med Per Seeberg.

Udkast, høringsbrev og høringsliste kan læses på DAP

- Årsrapport 2012 for fællesfonden

Se materialet på: miliki.dk

- Kompetencefonden 2013

ansøgningsperiode: 23.09 – 18.11.2013. Ministeriets vejledning og
ansøgningsskema findes på: kompetencefonden.km.dk

- invitation til konference om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken

afholdes den 7. okt. 2013 i København. Program findes på DAP

- børneattester

Kirkeministeren erindrer om og henstiller til, at børneattester tænkes
ind i enhver ansættelsesprocedure.

10. Nyt fra Stiftsøvrigheden
- offentlig høring af forslag til statslige vandplaner

Høringsfrist: 10.12.2013

- reminder om temaaften den 10.10.2013 i Brønderslev

Temaaften om uddannelse og efteruddannelse af kirkefunktionærer.
Leif og Jens deltager.

- inspirationsaften / workshops for mhr-medlemmer

Afholdes fra kl. 18.30 – 21.00:
25.09. i Hanstholm Kirkecenter
30.09. i Hjørring sognegård
22.10 i Støvring sognegård
Temaer: byggesager, kirkefunktionærer, menighedsrådsloven samt
spørgsmål vedrørende præsters ansættelse.
Der er mulighed for at melde sig til 2 workshops, hver af 50 min.
varighed.
Tilmeldingsfrist: 13.09.2013.

- invitation til reformationsgudstjeneste

Torsdag, den 31. okt. 2013 kl. 19.00 i Sæby Kirke.

- referat fra stiftsrådets 16. møde den 26.08.2013

referatet kan læses på DAP

- efterbehandling af manglende feriepenge af eget bidrag til pension
(3F-sagen)

separate regneark er fremsendt til de enkelte mhr.

- Landemodegudstjeneste fredag den 27.09.2013
11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- provstesyn afholdt den 27.08.

afholdes i Budolfi Kirke kl. 10.15.
Kopi af provstesynet over Vester Hassing Kirke og Kirkegård, Sognegård,
Præsteboligen samt forpagterboligen er tilsendt samtlige rådsmedlemmer, præsterne, graveren og bygningskyndig.

- referat fra PU-møde den 13.08.

intet der vedrører Vester Hassing

- referat fra PU-møde den 03.09.

Provstesyn blev godkendt

- invitation til fyraftensmøde med personalekonsulenterne

Tirsdag, den 22.10.2013 kl. 17.00 i Sognets Hus, Tylstrup.
Emne: lønforhandlinger for kirkefunktionærerne
Tilmelding: senest den 18.10. Jens deltager
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- vedr. valg af medlemmer til PU

referat over de beslutninger, der blev truffet på mødet den 28.08. om
valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd blev oplæst. Valget er
afsluttet, der kom ikke flere lister.

- budget 2014

Ajourført materiale udsendes til brug for udarbejdelse af 2014-budget.
Budgettet for 2014 skal være provstiet i hænde senest den 15.11.
(gælder såvel papirudgaven som den elektroniske udgave)

- rammebevilling for 2014

Samlet ligningsbeløb kr. 7.062.470, heraf afsat til
anlægsarbejder kr. 4.000.000
driftsudgifter kr. 2.381.215
låneyd., afdrag kr. 579.174
låneyd., renter kr. 102.081

- ændring af præsteboligens indretning (døren fra entreen til
badeværelse ønskes bredere – udføres evt. med skydedør)

godkendt. Omforandringen betales af Aalborg Kommune.

- tillæg til kirkegårdsvedtægt
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af Menighedsråd (LM)
- (LM) Lønforhandling 2013. Kursus afholdes i Aalborg den 24.10.

Tages til efterretning

Der er nye lønforhandlingsprotokollater for overenskomstansatte kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, kirketjenere, gravere og
organister.

- (LM) referat af delegeret møde nr. 2, 2013.

hele referatet findes på DAP

- (LM) + (D) LM´s og D´s fremtidige struktur

Læs meget mere herom på DAP

- (D) Foredrag med Steffen Jensen den 11.11.2013

Sted: Løvvang Kirkecenter
tidspunkt og tilmelding udmeldes senere
Intet
Intet

13. Nyt fra IT-kontoret
14. Nyt vedrørende personale
15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning, publikationer m.v.
- ansøgning fra Ida-Katrine Arend Grün Hansen om økonomisk støtte
til studieophold i Australien (HTX – international kommunikation og
medie). Praktikophold er i perioden: 05.07. – 20.12.2014.

Afslået

- hilsen fra personalekonsulent Lars Damsgaard

LD takker for godt samarbejde gennem ca. 3 ½ år.

- Ny personalekonsulent Annette Løvengreen Christiansen

Er tiltrådt medio august 2013.

- Takkehilsen fra Børnesagens Fællesråd

Til orientering.

- Anmodning fra Bibelselskabet:
Akut indsamling til syriske flygtninge
16. Andet
- forslag til afholdelse af menighedsmøde: onsdag, den 23.10.
17. Eventuelt

Kollekt går til Danmission som støtter indsamlingen

18. Næste møde
Tirsdag, den 8. oktober 2013

18.30 spisning
Husk: evt. afbud til Else senest torsdag, den 03.10.
Mail: ovegjedde@mail.dk
19.00 mødestart

Foreløbig vedtaget. Marianne spørges om koret skal øve.
Hilsen fra Peder. Takkekort fra et brudepar.

Mødet sluttede kl.: 22.15
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…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

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

………………………………………….
Jens Andreasen (JA)

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

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

…………………………………………
Else Gjedde (EG)

p.t. orlov
……………………………………………..
Inger Østergaard Seerup (IØS)

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

………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

…………………………………………….
Annelise S. Hejlskov (ASH)

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

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