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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, tirsdag den 12. november 2013, kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde/Jens Andreasen
Afbud:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Asger Mørck blev budt velkommen.

2. Nyt fra kassereren
- årsregnskab 2012

Årsregnskabet er godkendt af PU med bemærkning:
”Forhold vedr. moms må afklares straks”.

- Budget 2014 – kort orientering

Budgettet er færdiggjort og afventer underskrift.

- evt. status på nuværende tidspunkt

Der er p.t. ikke lavet månedsafslutning pr. 31.10.13
Annelise deltager i det sidste MHR-møde i Vester
Hassing, da hun har fået nyt embede fra 1.12.2013

3. Sognepræsten – Annelise´s ”hjørne”

Helle Bager overtager al korrespondance til hhv Hals Avis
og Vodskov avis (Bager_Helle@hotmail.com). Det gælder
også materiale til hjemmesiden.
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Lisbeth orienterede om, at der i præstesamarbejdet er
lavet en plan for præstedækningen frem til starten af
april måned 2014. Planen offentliggøres hurtigst muligt.
Asger Mørck bliver tilknyttet 50% og Lisbeth Bukh bliver
midlertidig kirkebogsførende.

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- kirkegårdsvedtægt med tillæg

Godkendt

- vedtægt for samarbejde om organist-afløsning

Godkendt

- vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsdrift

Godkendt

- vedtægt for samarbejde om fælles annoncering

Godkendt

- besøg fra Historisk Museum den 28.10.2013

Der blev givet en orientering.

- orientering om kirkegårdsprojektet

Orienteret
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- Gennemført brandsyn
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
7. Nyt fra PR-udvalget

8. Nyt fra byggeudvalget
9. Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke
- arbejdsmiljø-konference afholdt den 07.10.2013

6.11.2013 gennemført uden bemærkninger.
Claus Hagen Pedersen kommer den 17.11. til et
arrangement efter gudstjenesten.
Antal besøgende på hjemmesiden stiger glædeligvis. 353
besøgende i oktober måned – heraf over halvdelen var
nye.
Afventer udspil fra arkitekten i uge 47.
Følgende 4 fokusområder var gennemgående temaer for
konferencedagen:
Ledelse:
hvordan tackler vi de problemstillinger, som den unikke
ledelses-struktur i folkekirken medfører?
Social kapital:
hvordan kan vi bruge den høje sociale kapital i
folkekirken til at styrke det psykiske arbejdsmiljø?
Konflikter:
hvordan kan vi skabe de rammer, der gør det muligt at
håndtere konflikter bedre og tidligere?
Balancen mellem arbejdsliv og privatliv:
hvordan håndterer vi det grænseløse arbejde (endnu)
bedre?
Der findes meget mere læsestof på DAP, bl.a.
deltagernes ideer til indsatser.

- vejledning fra Forsikringsenheden og MiLiKi
vedrørende anmeldelse af evt. stormskader, som
skete den 28.10.

Til orientering.

10. Nyt fra Stiftsøvrigheden
- invitation til en festdag i mange farver lørdag, den
23.11 kl. 10 – ca. 15 i Den apostolske Kirke,
Hadsundvej 95, Aalborg

Yderligere orientering findes på Tværkulturelt Centers
hjemmeside.

- beslutningsprotokol over valg af præster til
Aalborg Stiftsråd 2013

protokollen kan læses på DAP

- referat af stiftsrådets 17. ordinære møde
den 28.10.2013

hele referatet kan læses på DAP
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- referat af konstituerende møde i stiftsrådet den
07.11.2013 i Aalborg Bispegård

hele referatet kan læses på DAP

- STØ og PU anmoder om udtalelse i gravstedssag

Der blev givet en fyldig orientering af formanden.

11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 01.10.2013
- referat fra PU-møde den 05.11.2013
incl. konstituering
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)

Taget til efterretning
Taget til efterretning

- (LM) skriverier vedr. den lovpligtige digitale
postkasse

Nuværende løsning bibeholdes i Vester Hassing

- (LM) send medarbejderne på AMU-kursus med
tilskud

Regler og tilskudsmuligheder kan læses på DAP

- (LM) referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 – afholdt
den 30.10.

Tilgængelig på LM-fanen på DAP

13. Nyt fra IT-kontoret

Intet

14. Nyt vedrørende personale

Medhjælperne på kirkegårdene hjemsendes med
udgangen af november.

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning,
publikationer m.v.
- Kirkefondet:
Indbydelse til ”Vejkirker og andre åbne kirker” 2014

Til orientering

- Kirkens Korshær har udsendt Lokalnyt for september

Til orientering

- Det mellemkirkelig Stiftsudvalg har udsendt
nyhedsbrev for oktober

Kan læses på DAP

- Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udsendt
nyhedsbrev for november 2013

Kan læses på DAP

- Bibelselskabet har udsendt pressemeddelelse i anledning af at forfatterne Eva Jørgensen, Preben Kok
og Bjarne Lenau Henriksen har udgivet bogen:

Til orientering
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”HJÆLP – når livet kommer bag på os”.

16. Andet
- menighedsmøde, mandag den 18.11.

Tommy forelagde en plan for aftenen, som involverer
alle udvalgene. Desuden skal vore aktuelle planer
præsenteres.

- plankalender – minihåndbog 2014

Uddeltes til de interesserede.

- ajourføring af modtagere af Menighedsrådenes Blad
17. Eventuelt
Mulighed for billigere telefoni – tilbud fra Telia

Intet
Jens orienterede og arbejder videre hermed.

18. Næste møde
Tirsdag, den 10.12.
Mødet sluttede kl.: 21.50

HUSK tilmelding til Lisbeth A senest den 29.11.

……………………………………………….
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)

……………………………………………….
Asger Mørck (AM)

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