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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, tirsdag den 11. november 2014 kl. 20.00
i Sognegården – mødesalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Peder Møller Jacobsen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kassereren
- endelig godkendelse af budget 2015
- Opsigelse af engagement i Hals Sparekasse som følge
Revisionens bemærkninger vedr. garantindskud. Der
er ligeledes ikke grundlag for opsplitning af kassebeholdning, da den p.t. ikke overstiger kr. 750.000
3. Sognepræst – Kirsten´s ”hjørne”

4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget

6. Aktivitetsudvalget
- søndag den 16.11. kl. 14.30
Sognegården i Vester Hassing

7. PR-udvalget
- ændring til samarbejdet om fælles annoncering

Godkendt

Revideret budget 2015 godkendt. Overføres herefter til
PU.
Godkendt.

Kirsten præsenterede en liste over særgudstjenester for
de kommende måneder. Enkelte punkter drøftet.
Kirsten holder ferie næste uge.
Konfirmander møder fra næste uge torsdag eftermiddag.
Næste uge deltagelse i freestyle-gudstjeneste i Gug –
Helle og Kirsten deltager.
Inviteret til møde ifm. skolen vedr. understøttende
undervisning.
Intet

Godt i gang med grandækning. Det ser godt ud.
Grandækning forventes afsluttet på alle 4 kirkegårde i
fællesskabet den 28.11., hvorefter personalet er fyret for
vinteren.
Jf. punkt 14 tilbydes medhjælperne/personalet forlænget
ansættelse til efteruddannelse i 2 uger med løn, hvortil
der efterfølgende søges kursusrefusion.
Christian Borrisholt Steen (medlem af Det Etiske Råd og
medlem af VH menighedsråd) taler over emnet:
”Menneskesyn på spil”.
Inger (og Peder) sørger for borddækning m.v. sammen
med frivillige hjælpere.
I fortsættelse af sidste mhr-møde i oktober, blev
deltagerne i samarbejdet omkring fælles annoncering i
Hals Avis tilskrevet om Vester Hassing Menighedsråds
drøftelse om at trække sig ud af samarbejdet. Der er
efterfølgende ikke kommet kommentarer eller andre
reaktioner til den udsendte meddelelse.
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Vester Hassing MHR vedtager hermed at udtræde
hurtigst muligt – jf. samarbejdsaftalen.
Ved indkaldelse til møde i Samarbejdet deltager Helene
sammen med præsten.
- Facebook (status)

Adgang til at lægge historier, indlæg m.v. skal lægges ud
til flere, som kan gøre facebook-en ”levende”. Helle skal
STRAKS udlevere de nødvendige koder m.v. til menighedsrådet og andre ansatte.

’- Hjemmesiden

Kører godt.

’- Udvalgsmøde

Godt møde, men desværre deltog Helle ikke.
Udkast til visitkort blev godkendt med enkelte ændringer
Der blev udtrykt utilfredshed med administration og
håndtering af annoncering.

’- Udsmykning Sognegården

8. Byggeudvalget
- foreløbig status på økonomi-siden
- indkøb af 10 høje barnestole
- status på finish-opgaverne
9. Kirkeministeriet
- høring om forslag til lov om ændring af lov om
folkekirkens økonomi.
- Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse
af kirke- og præsteembedskapitalen

- Forlænget frist for undersøgelse af pesticidforbruget
på offentlige arealer.
10. Aalborg Stift
- Referat af Stiftsrådets 21. ordinære møde afholdt
den 20.10.2014 i Aalborg Bispegård
- Folkekirkens mellemkirkelige Råd
- Økumenisk dag i Brønderslev kirke, lørdag den 22.11.
kl. 10 – 14.30.
11. Aalborg Nordre Provsti
- opfordring fra domprovst Niels Christian Kobbelgaard om at købe ”Aalborg-julemærket 2014”.

Leif præsenterede et forslag til udvendig udsmykning –
blomsterkummer magen til dem, der i øvrigt står i byen.
Kirsten præsentrede forslag til kunstudstillinger via sit
netværk - indendørs kunst.
Der foreligger p.t. endnu ingen opgørelse.
Indkøbes 10 – Christian tager opgaven.
Afventer stadig opgaver fra maler og tømrer.
Svarfrist: 10.11.2014. Læse hele materialet på DAP.
Vester Hassing afgiver ikke høringssvar.
Formålet med ændringen er en udvidelse af mulighederne for anbringelser af stiftsmidlerne for i et større
omfang at kunne leve op til bekendtgørelsens ordlyd om
sikker anbringelse og bedst mulig forrentning.
Svarfrist: 05.01.2015. Læse mere på DAP.
Vester Hassing afgiver ikke høringssvar.
Fristen blev forlænget fra 24.10. til 05.11.2014. Leif har
sendt oplysningerne for Vester Hassing.
Hele referatet kan læses på DAP.

Oktober-udgaven kan læses på DAP.
Fra Vester Hassing deltager: Ingen

Opfordringen går på at støtte ”Julehjælp til ubemidlede
familier i Aalborg Kommune” i samarbejde mellem
Aalborg Almindelige Understøttelsesforening og
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Socialforvaltningen.
Vester Hassing bidrager med: kr. 1.000.
- Referat fra PU-mødet den 04.11.2014

Revisionsprotokolatet godkendt af PU, idet der henvises
til provstirevisors bemærkninger.
PU tager MR´s bemærkninger til efterretning.

12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM)
- (D) HUSK foredraget den 17.11. i Løvvangens
kirkecenter
- (LM) ”Menighedsråd på jeres måde”. Temadag
torsdag den 27.11.
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens IT
(FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- Månedsnyhedsbrev for oktober
14. Personale
- Nyhedsbrev fra personalekonsulent Annette
Løvengreen Christiansen.
Emne: Uddannelse af ansatte på kirkegården
15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Sognesamarbejde/udpegning af repræsentant på
baggrund af det igangværende forberedende arbejde
om at etablere større samarbejde på flere af
menighedsrådenes arbejdsområder som f.eks.
økonomi, personale, kirkegårdssamarbejde m.v.

Fra Vester Hassing deltager: 18 personer

JA deltager fra VH.

Kan læses i sin helhed på DAP.
Kirkegårdspersonalet har fået tilbuddet – jf. punkt 5.

Der er ”fællesmøde” onsdag, den 07.01.2015, hvor det
enkelte menighedsråd helst skulle være repræsenteret.
Fra VH deltager: Tommy og Jens.

- Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission søger om
bidrag til: ”Teologisk førstehjælp – præsteuddannelse i Sierra Leone”.

Vester Hassing bidrager med kr. 0,00

- Aalborg Teater: ”Livet med døden” spilles fra 22.11. 20.12.2014. Hverdag kl. 19.30. Lørdag kl. 16.00.

Til orientering

- Takkeskrivelse fra Folkekirkens Nødhjælp / Henrik
Stubkjær
16. Andet
December-mødet, den 4.12. Uddelegering af opgaver

Til orientering.

Opstilling af borde/stole samt
Borddækning incl. pynt/lys: Lisbeth, Else, Helene og Lyki
Bestilling af mad: Tommy
Indkøb af drikkevarer: Jens A
Indkøb diverse m.v.: Jens A
Oprydning: Alle

17. Næste møde
torsdag, den 4. december 2014 kl. 17.00
Mødet sluttede kl.: 22.30
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…………………………………………………..
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)
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