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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, tirsdag den 12. august 2014 kl. 19.00
i Sognegården – mødesalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Lissy Larsen, Jessie Jørgensen
1. Godkendelse af dagsorden
- Inger Østergaard Serup genindtræder i mhr efter
endt orlov.

2. Nyt fra kassereren
- kvartalsrapport pr. 30.06.2014
3. Sognepræst – Niels´ ”hjørne”
- sognepræst Niels Grymer er konstitueret i perioden
01.08. – 31.08.2014
- sognepræst Kirsten Ditlevsen er konstitueret i
perioden 01.09. – 21.10.2014
4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- helhedsplan for kirkegården – udtalelse modtaget
fra kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
- sensommertur, lørdag den 06.09. for mhr-medlemmer samt personale (alle med ledsager).
Bus-afgang fra kirkepladsen kl. 8.30 (præcis).
- Frivillige hjælpere – orienteringsmøde

7. Nyt fra PR-udvalget
- status på Facebook

Velkomst til Niels Grymer, som har påtaget sig vikariat i
august måned. Ligeledes velkommen tilbage efter endt
orlov til Inger.
Helene takkede for opmærksomheden ifm hendes
fødselsdag – gav kage til kaffen.
Rapporten medsendt dagsordenen. Hovedtallene
gennemgået. Godkendt.
Jf. orientering fra provsten.

Jf. orientering fra provsten samt vores samtale med
Kirsten Ditlevsen ved mhr-mødet i juni og efterfølgende
drøftelse.
Tommy gav stor anerkendelse for ”det store skriv”, som
Lisbeth udsendte i starten af juni måned for den periode,
hvor der skulle findes løsning for vikarer og vikariater.
Der er brug for frivillige til konfi-eventen. Det forventes,
at der er styr på de frivillige hjælpere.
Helhedsplanen er fremsendt til Aalborg Stift via Aalborg
Nordre Provsti til godkendelse. Behandles på PU-mødet
den 19.8.2014.
Tilmelding til Lisbeth A. senest den 31.08.

Der er ”kun” planlagt 4 arrangementer i efteråret som
følge af, at budgetrammen stort set er udnyttet.
Der blev givet en kort gennemgang af de planlagte
arrangementer, ligesom der onsdag den 3.9.2014 kl. 19
afholdes en orientering for fremtidige frivillige hjælpere.
Niels Grymer orienterede om erfaringer fra
Margrethekirken, Aalborg.
Det kører stadig ikke som åben gruppe. Derfor er der
endnu ikke lavet og udleveret visitkort. Helle og Helene
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har snakket sammen og det forventes at facebook-en
kommer i luften sidst i denne uge.
Der er hen over sommeren været et markant fald i hits
på hjemmesiden – årsagen forventes at være ferietiden.
Der er anskaffet en QR-kode, så det giver en nemmere og
mere moderne tilgang til hjemmesiden.
QR-koden kan bruges alle mulige steder som f.eks.
annoncer, visitkort, postere, hjemmeside, sangblade osv.
Visitkortene skal laves hos bogtrykker.
- Aabybro Kirke (sogneudflugt) besøger os den 28.08.

8. Nyt fra byggeudvalget
- håndværksmæssig status på byggeprojekterne

- tidsplan for udpakning og opstilling af borde/stole,
- indretning af: køkken, kopirum og depotrum m.v.

- genåbning af sognegården samt mulighed for besigtigelse af nyt præstekontor. Dato - arrangement?
- Skiltning

9. Nyt fra Kirkeministeriet
- brev til mhr og provstier vedrørende budget 2015

Vi er vært ved kaffebord i sognegården kl. ca. 15.00.
Jens A. er rundviser i og omkring kirken. Der ydes
assistance af Lyki, Peder, Helene og Leif.
Jens og Tommy gav en orientering på baggrund af
byggemødet torsdag. Håndværkerne er stort set færdige
og resultatet er flot. Der er stadig et par hængepartier,
og dem tager Per Seeberg, arkitekten, sig af. Der skal
omgående ske en færdiggørelse. Per Seeberg møder
tirsdag morgen i næste uge for at sikre sig, at ALT er
færdig.
Helle indretter sit kontor i denne uge.
Nye møbler til mødesalen leveres mandag, den 18.8.
Køkken-indretning m.v. afventer slutleverancen. Jens
udsender mail med nødvendige oplysninger.
Den officielle indvielse med ”åbent hus” fastlægges at
ske sammen med høstgudstjenesten den 28.9.2014.
Der blev præsenteret et udkast til skiltning. Det blev
godkendt. Der gøres en indsats for at regulere adfærden
omkring parkering ved præstebolig og sognegård.
Til orientering

- menighedsrådsvalg 2014 (forsøg)

Læs mere på DAP

- Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

I 2014 støttes via Videnspuljen 5 projekter. For yderligere
information henvises til DAP.
Til orientering.

- Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015
- Høring over udkast til bekendtgørelse om diæter mv.
10. Nyt fra Aalborg Stift
- Ny præst for grønlændere i Danmark
- Kirketællinger i de 3 kapeller i Aalborg Stift

Læs mere på DAP.
Oline Berthelsen er ansat.
Løsning fundet og iværksættes pr. 01.08.2014
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- invitation reformationsgudstjeneste i Vestervig Kirke,
fredag den 31.10.2014 kl. 19.00

Til orientering

- fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af vindmøller
ved Lyngdrup

Vester Hassing Menighedsråd har ingen kommentarer.

- provst Ole Rysgaard Madsen er bevilget studieorlov
i perioden 01.10. – 31.10.2014

Til orientering.

- Teologisk Voksenundervisning

Læseplaner modtaget for 2014/15, 2015/16 og 2016/17
samt mulighed for at deltage i Teologiens Dag, lørdag
den 27. september i Hjørring.
Niels Grymer orienterede om konferencen. Der forventes
udsendt invitationer i løbet af kort tid.

- Stor konference for arabiske, kurdiske og danske
menigheder i Margrethekirken 16. – 19. oktober
omkring emigrantmenigheder
11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU den 24.06.2014
- budgetsamråd den 27.08.2014 i Tylstrup
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)
- (D) tilbud om ”fyraftenskurser” kl. 17.45 – 20.00
sted: Løvvangens Kirkecenter

- (LM) sommerferienyhedsbrev
- (LM) Information om projekt Almen kvalificering i
folkekirken – screening for læse- og skrivevanskeligheder
13. Nyt fra Folkekirkens Forsikringsenhed (FF),
Folkekirkens IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
14. Nyt vedrørende personale

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretninger,
publikationer m.v.
- Kirkens Korshær, Aalborg
- Bibelselskabet søger om penge til bibler i Ukraine
- Bibelselskabet har tilbud på konfirmandbibler
- Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg Kommune

Indflytningssyn i præsteboligen den 23.05. Godkendt i PU
Deltagere: Jens A og Tommy.

02.10.: konflikthåndtering (Jens A. + Tommy deltager)
07.10.: APV (Jens A. deltager)
30.10.: rammer og ansvar for kontaktpersoner (Jens A +
Tommy deltager)
Læse mere på DAP, bl.a. ny vejledning om skimmelsvamp
Kontaktpersonen tager kontakt til medarbejdere med
henblik på afklaring.
Intet nyt.

Der er ansat 3 nye medarbejdere, så bemandingen nu er
på plads. Resultatet ses tydeligt på kirkegården. Leif
bringer ros og anerkendelse videre til medarbejderne.

Lokalnyt, juni 2014 er udkommet
Ingen bevilling.
Der er købt ind tidligere.
Hele årsplanen kan læses på DAP (ca. 20 sider).

3

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

- ansøgning fra Kamillus Aalborg
- nyhedsbrev fra personalekonsulenterne
- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd
- indbydelse til pilgrimsdag, lørdag den 01.11.2014
i Nr. Uttrup Kirke – kl. 10.00 – 16.30
- kursustilbud fra Miljøhuset vedr. arbejdsmilømedarb.
- Danske Sømands- og Udlandskirker
- tilskud til Menighedsplejen i Aalborgprovstierne
16. Andet
- grønkirke.dk (se evt. hjemmesiden)

- møde i Hals 01.09. (opfølgning på visionsmøde i
Hou den 29.05.)
- Brandsyn
- Lydanlæg og Teleslynge i kirke trænger til eftersyn
17. Næste møde
Onsdag, den 17.9.2014 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.30

Indsamling ifm høstgudstjeneste. Sættes også på
hjemmesiden og i avisen.
Taget til efterretning.
Nyhedsbrev juli 2014 kan læses på DAP.
Til orientering
Til orientering
Nr. 3 (august – oktober) er udkommet
Godkendt kr. 5.000 i både 2014 og 2015
Orientering via DAP. Emnet tages også op på
budgetsamrådet den 27.8.2014.
Deltagere: Tommy og Jens tilmeldes.
Der er afholdt brandsyn. Intet fundet at bemærke.
Der laves en aftale ifm. næste ordinære eftersyn i
efteråret.
Husk at melde evt. afbud i god tid

……………………………………..
Tommy Hvedhaven (TH)

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

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

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

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

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

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

…………………………………………….
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………
Niels Grymer (NG)

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

………… a f b u d …………………
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………….
Else Gjedde (EG)
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