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 13. august 2013 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent: Else Gjedde
Afbud:
Lisbeth Bukh
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- halvårsrapport pr. 30.06.2013

Gennemgået

- ansøgning om indkøb af ”kormikrofon” m.v.

Udsættes

- indstilling om forrentning af kirkekassens likvide
beholdning

Kr. 400.000,- anbringes i Stjerneinvest Fri

3. Sognepræsten – ”Annelise´s hjørne”
- vielser uden for kirkerummet (praktiske forhold,
kirkebetjeningens medvirken mv.)

Blev drøftet

- lørdagskonfirmationer fra 2017

Konfirmationsundervisning ændres måske pga ændret
skolestruktur. Derfor ingen beslutning om
lørdagskonfirm. nu.

- 4. søndag i advent (22.12.). Hassinghave eller
kirken

Gudstjenesten afholdes på Hassinghave.

- kirkekaffe efter kl. 9.30 gudstjenester

- Annoncering. Hvad skal både i Hals og Vodskov Avis
og hvad skal kun i Hals
- høstgudstjeneste den 15.09. – kl. 11.00.
efterfølgende frokost ? Høstofferet gives i år til ?

4. Sognepræsten – ”Lisbeth´s hjørne”

Efter første 9.30 gudstjeneste i hver måned er der
kirkekaffe. Hjælpere er 8/9 Helene og Else, 6/10 Jens og
Lisbeth, 10//11 Peder og Tommy og 8/12 Lissy og
Christian
Alt skal med i Vodskov Avis samlet i en annonce og i Hals
Avis på kirkesiden.
Jens kontakter Lyki vedr. frokost efter gudstjenesten.
Peder hjælper til. Høstofferet gives til Kamilus

intet

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- nyt fra landskabsarkitekt Eivind Wad / kirkegårdskonsulenten vedrørende råskitsen for ny indretning
af kirkegården

Møde med arkitekten skal ændres.Skulle have været
28/8. Vi prøver at ændre det til 4/9. Tidspunktet meldes
ud senere.

- alarmanlæg i sognegården

Nøgler og forklaring til alarmen er udleveret til næsten
alle

- nyt nøglesystem
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- projekt ”bevaring af gravminder”
Der arbejdes med sagen, snart halvvejs med alle sten
Det går rigtig godt.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
- udflugt for kirkens ansatte og mhr-medlemmer
(incl. ægtefæller/ledsager), lørdag den 14.09.
Turen går til Lemvig og omegn. Endelig tilmelding
den 13.08.

Turen gennemføres. Lisbeth modtog tilmeldinger

7. Nyt fra PR-udvalget
- nyt vedrørende hjemmesiden

Hjemmesiden er klar. Kan sættes i gang nu. Ser fin ud.
Alle stemte for.
Ny folder om Vester Hassing Kirke er udarbejdet. Skal
ligge i kirken til udlevering til interesserede.

8. Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke
- feriegodtgørelse - rettelse

Der er konstateret, at en række 3F-medlemmer på kirkegårdene ved en fejl ikke har fået udbetalt feriegodtgørelse af egetbidraget for 2003, 2004 og 2005.
Fællesfonden afholder udgifterne. Jens har sagen.

- ny administrator for Folkekirkens Selvforsikringsordning

Forsikringsenheden (Helsingør og Københavns stift)
overtager administrationen således:
1) Ting- og brandskadeforsikring samt ansvarsforsikring
i entrepriser overtages pr. 01.07.2013
2) Arbejdsskadeforsikring for folkekirkens ansatte og
Folkekirkens erstatningsansvarsforsikring overtages
pr. 01.01.2014.

- arbejdsmiljøet i folkekirken er på niveau med andre
arbejdspladsers

For yderligere information henvises til DAP.

- ny struktur i statsforvaltningen

Pr. 01.07.2013 blev de fem regionale statsforvaltningen
sammenlagt til én samlet enhed under navnet
”Statsforvaltningen” med hovedkontor i Aabenraa og
med i alt ni lokale afdelinger rundt om i landet.
Se mere information på DAP.

- høring vedr. udkast til cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse

Se mere information på DAP.

- bek. om valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd samt vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v.

Der findes 10 siders læsestof på DAP.

- høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om
bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og
lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Ca. 20 siders læsestof på DAP.

- høring – rapport fra arbejdsgruppen vedrørende
serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen.

Ca. 60 siders læsestof på DAP.
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- digital anmodning om begravelse eller ligbrænding

Når pårørende anmoder om begravelse eller ligbrænding
via Borger.dk sker begravelsesmyndighedens sagsbehandling digitalt.

- landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2014

Materialet også sendt til kommuner, stifter og provstier.

- arbejdsmiljøkonference – Kom og vær med !

Afholdes i København, mandag den 07.10. Program og
information om tilmelding følger efter sommerferien.

- Høring vedrørende elektronisk aflevering og offentliggørelse af regnskaber

Med de seneste opdateringer af cirkulære og vejledning
om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab
og revision, er der blevet åbnet mulighed for at menighedsrådene og provstiudvalgskasserne kan aflevere
regnskaberne elektronisk.
På samme tid er der fastsat bestemmelser om offentliggørelse af menighedsrådenes og provstiudvalgskassernes
regnskaber på sogn.dk og provsti.dk.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med
Folkekirkens IT udarbejdet en løsningsbeskrivelse vedrørende såvel elektronisk aflevering som offentliggørelse.
Høringsfrist: 13.09.2013. Ca. 20 sides læsestof på DAP.

- nye kvartalsrapporter fra 2. kvartal 2013.

Redaktionelle ændringer er foretaget.

- Høring – lovforslag, som vil indføre en valgperiode
på 10 år for nyudnævnte biskopper i folkekirken.

Høringsfrist: 31.10.2013.
ca. 25 siders læsestof på DAP.

- udsendt information om oprettelse hos SKI
- til valgbestyrelsen for valg til provstiudvalg og valg
af lægt medlem af stiftsråd

Kandidatlister er vedlagt det fremsendte materiale.

- orienteringsskrivelse til valgbestyrelserne for valg til
provstiudvalg og stiftsråd 2013

Det modtagne materiale indeholder valgfrister, ændringer siden sidste valg og en oversigt over valgbarhed og
valgret til de forskellige repræsentanter.

9. Nyt fra Stiftsøvrigheden
- Ansøgning fra Stilhedens Katedral

Afslået

- vejledning om ændring af Menighedsrådsloven

Der er vedtaget ændring i Menighedsrådsloven, der
trådte i kraft den 15.06.2013.

- 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 til præsters ansættelse.
Der er mulighed for at melde sig til 2 workshops, hver
af 50 min. varighed.
Tilmeldingsfrist: 13.09.2013. Tilmelding på sept. mødet
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10. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 18.06.2013

Der var ingenting til os.

- provstesyn den 27.08. Kl. 9.00 – ca. 16.00

Deltagere: Jens, Lisbeth, Annelise og Tommy

- indkaldelse til møde om valg af medlemmer til
provstiudvalget i ANP og valg af et medlem til
Aalborg Stifts stiftsråd

Mødet afholdes den 28.08.2013 kl. 17.00 i Vestbjerg
Kirkecenter.
Deltagere: Mødepligt

- indkaldelse til offentligt budgetsamråd

Mødet afholdes den 28.08.2013 kl. 19.30 i Vestbjerg
Kirkecenter.
Deltagere: Jens og Tommy

Indkaldelse til offentligt budgetmøde

Mødet afholdes den 03.09.2013 kl. 16.30 i Sognets Hus,
Tylstrup.

11. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og
Landsforeningen af Menighedsråd (LM)
- (LM) vigtige valg til stiftsråd og provstiudvalg

Der findes god orientering herom på DAP.

- (LM) referat af møde den 30.05.2013 (afgående
bestyrelse) og den 02.06.2013 (konstituerende
møde i den nyvalgte bestyrelse)

Begge referater er tilgængelige på LM-fanen på DAP.

- (LM/D) kursusmuligheder
(yderligere information følger)

Der vil blive afholdt følgende kurser:
-

12. Nyt fra IT-kontoret

visioner og strategisk ledelse
lønforhandling – hvornår og hvordan
kommuniker din kirke
udviklingstendenser i folkekirken

Intet nyt

13.Nyt vedrørende personale
- ny sognemedhjælper

Ny sognehjælper Helle Bager starter 15/8

- evaluering vedr. organistsamarbejdet
(tillæg til ansættelsesbevis udfærdiget)

Marianne har fået nyt ansættelsesbevis
Samarbejdet kører udmærket

- evaluering vedr. kirkegårdssamarbejdet
- ekstra ferieuge til organist Marianne Carlsen, som
kompensation for merarbejde i det forgangne år.
Den ekstra ferieuge gælder kun 2013.

Orientering

14. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning,
publikationer m.v.
Der er nyt program
- program Teologisk Voksenundervisning
- Nyt fra Folkekirkens Mission, juni 2013

Orientering

- Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse

åbnede den 25.06.2013
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- Aalborgprovstiers Menighedspleje

Nyhed: Fællesspisning for enlige forældre og deres børn.
Fast tilbagevendende begivenhed fremover, ca. 4 gange
om året.

- Sommer-pilgrimsvandring arrangeret af Pilgrimsfællesskab i Nordjylland

Tirsdag, den 13.08. på Egholm

- årsrapport og nyhedsbrev fra Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune

Konsulent Jens Rasmussen deltager gerne i mhr-møde
for at orientere om arbejdet, informere om materialer og
andet samt give mhr-medlemmer mulighed for at stille
spørgsmål og kommentere arbejdet i skoletjenesten. Vi
prøver at finde en dag hvor han kan komme. Jens taler
med Jens Rasmussen.

- takkeskrivelse fra FDF

modtaget

- Kirkens Korshær

Lokalnyt juli 2013 modtaget.

- Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM)

Fremsendt materiale udleveret til PR-udvalget.

- Arkinord A/S

Reklamefolder udleveret til kirke- og kirkegårdsudvalget.

- Bibelselskabet

Tilbyder konfirmandbibler, bibelkalender m.v.

15. Andet
- Inger Ø. Serup søger om orlov fra menighedsrådet i perioden 14.08.2013 – 01.07.2014 grundet
optagelse på Diakonhøjskolen i Århus.
16. Eventuelt

Beslutning: Imødekommet. Lissy indtræder i stedet.

Leif er godkendt som uddannelsesansvarlig for
uddannelse af anlægsgartnerassistent. Der kan søges
tilskud til rotationsmedarbejdere svarende til udgiften til
de medarbejdere, som er i uddannelse.
Der kommer en medarbejder i uddannelsespraktik fra
26.8. og i 3 mdr.
Jens deltager i kursus hos Venture. Jens tilmelder selv.

17. Næste møde
Tirsdag, den 10.09.2013

18.30 spisning
Husk: evt. afbud til Else senest torsdag, den 05.09.
Mail: ovegjedde@mail.dk
19.00 mødestart

Mødet sluttede kl.:

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

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

………………………………….
Jens Andreasen (JA)

…………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………
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Lisbeth Andreasen (LA)

Christian Borrisholt Steen (CBS)

Else Gjedde (EG)

…………………………………………………
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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