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

Referat fra
menighedsrådsmøde, tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 19.00
i Sognegården – mødesalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Inger Ø. Serup, Lisbeth Bukh

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Kassereren
- kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapporten forelagt og godkendt

- budget for 2015

Budgetter for 2015 blev forelagt og godkendt

- afregning af høstoffer for 2014

Indsamlet kr.2,689.50
kr. 2.500,00 afregnes til Café Kamillus
kr. 2,500,00 afregnes til afdelingen for kræftramte børn
på Aalborg Universitets Hospital

3. Sognepræst – Kirsten´s ”hjørne”
- BUSK-dag, søndag den 26.10.2014

4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”

Praktisk hjælp: Lyki og Helle sørger for frokost, og sætter
borde op.
Til orientering:
Konstitutionen er begrundet i sognepræst Jessie Jørgensens barsels/forældreorlov i samme periode.
Intet

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget

Fredag i uge 43 påbegyndes granpålægning

6. Aktivitetsudvalget

Rigtig fin koncert med Kristian Lilholt. Ca 70 deltog.
Spis sammen aften den 10. oktober, god tilslutning
Foredrag med Eva Jørgensen den 18. oktober.

- konstitutionsperioden som sognepræst (kbf.)
forlænget til 15.07.2015

7. PR-udvalget
- Indbydelse til ”Vejkirker og andre åbne kirker” 2015
8. Byggeudvalget

Tages med på PR udvalgets næste møde sidst i oktober.

- håndværksmæssig status på byggeprojekterne
(præstebolig + sognegård)

Byggeprojekterne anses for afsluttet.
AB 92 – garantierne er nedskrevet til 10%.

- håndværksmæssig status på terrasse-projektet ved
præsteboligen

Terrasse-projektet blev afsluttet i uge 39.

- økonomisk status på samtlige projekter

Arkitekt Per Seeberg påbegynder udfærdigelse af
byggeregnskab i uge 42.
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- status på finish-opgaverne

9. Kirkeministeriet
- Godkendelsesproces – regnskab 2013
- Deltag i ”Menighedsråd på jeres måde”

Der mangler hylder i et hjørneskab, maling af
opslagstavler plus opsætning og ekstra
garderobestativer, og opsætning af knagerække ved
køkkenet. Arbejdsbord og hylder i kopirum.
Vejledning findes på DAP
Det er et initiativ, som skal afdække mulighederne for at
lette menighedsrådenes arbejde med:
 Økonomi, budget og regnskab
 Personale, løn og arbejdsmiljø
 Øvrig administration
 Kommunikation
Menighedsrådsmedlemmer har mulighed for at komme
til orde gennem – www.kirkelab.dk
Debatten åbnede den 16.09. og kører frem til medio november 2014.
Der afholdes inspirationsdag om emnerne den 27.11. i
Middelfart. Tilmelding: www.kirkelab.dk/tilmelding
KM forventer at præsentere resultatet ved LM´s årsmøde
2015.

- Den folkekirkelige Udviklingsfond 2015

Ansøgningsfrist: 01.11.2014
I 2015 vil Udviklingsfonden støtte initiativer indenfor:
- initiativer, der styrker den diakonale indsats i sognene
- initiativer, der fremmer nye veje i den udfordring, det
er at være kirke på landet, herunder særligt samarbejde
med lokale myndigheder, institutioner, foreninger og
private virksomheder.

- undersøgelse af pesticidforbruget 2014

Deadline for besvarelse: 24.10.2014
Besvares af: Leif

10. Aalborg Stift
- Nyhed om kirkemessen – KIRKENS FORUM
(afholdes den 12. og 13. november 2014, Fredericia)

- Temaeftermiddag om konfirmander i Folkekirkens
Hus, Gammeltorv, Aalborg
mandag, den 20. okt. 2014, kl. 13.30 – 16.00

- Oversigt over hjemmesider til menighedsrådets og
provstiudvalgets arbejde

Ny fagmesse for kirken. Der kan opleves mere end 40
indlæg fra tre scener. Programmet kan findes på:
www.kirkensforum.dk/program.html
Oplev Folkekirkens Hus med musik, indlæg, sang, bogpræstentation og samvær.
Tilmelding: provstisekretær Lone B. Djernis – lob@km.dk
senest onsdag den 15.10.
Pris: gratis
Fra Vester Hassing deltager: Helle, spørges.
Nyttigt værktøj for mhr og PU. Den enkelte hjemmeside
kan åbnes direkte fra oversigten. (DAP).
Kurset er fra 1. april 2014 obligatorisk for alle, der har
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- Invitation til introkursus den 11. november 2014 i
Støvring Sognegård, kl. 08.30 – 17.30.

fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig
arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det
seneste år forud for kurset.
Tilmelding senest den 21.10. til Århus Stift: Vi har ingen
kmaar@km.dk
September-udgaven kan læses på DAP

- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd
- Invitation til studiedag om ”Worldviews og Praksis”
lørdag, den 22.11.2014 kl. 10.00 – ca. 16.15
Sted: Bispegården, Thulebakken 1, Aalborg

- Invitation til:
Årsmøde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
onsdag, den 12.11. kl. 18.00 – 21.30 i Vor Frelser
Kirke, Annebergvej 2, Aalborg
11. Aalborg Nordre Provsti
- Provst Ole Rysgaard Madsen holder studieorlov i
perioden: 01.10. – 31.12.2014 som tidlige meddelt
- referat fra PU-møde den 30.09.2014
12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM)
- (D) Foredragsaften den 17.11.2014 for mhr og
kirkens medarbejdere. Invitationen gælder også
ledsagere til mhr og medarbejdere. Foredrag ved Ole
Raakjær
Nærmere information følger

Oplægsholdere:
Peter Øhrstrøm, professor ved AAU
Thomas Jakobsen, ph.d. stipendiat ved AAU
Johannes Hansen, cand.theol., præst ved Apostolsk kirke,
Aalborg
Stig Ingemann Pedersen, holistisk healer, Mors
Tilmelding til: tja@km.dk – ingen frist fastsat
Pris: gratis
Fmd. for Folkekirkens Mellemkirkelig Råd – Mogens S.
Mogensen taler om emnet:
Forfølgelse af kristne og andre minoriteter – vedkommer
det os ?
Tilmelding til: MKSUaarsmoede@gmail.com (frist: ?)
Pris: gratis
Provst Yvonne Alstrup, Brønderslev er konstitueret som
provst i samme periode.
Til orientering

Til orientering

- (LM) Husk at søge tilskud til AMU-kurser
- (LM) skattefri godtgørelse til mhr-medlemmer
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FF), Folkekirkens IT
(FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- FF måneds-nyhedsbrev, oktober 2014
14. Personale
- pyntning af kirke- og sognegård i.f.m. høstgudstjenesten den 27.09.
15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- ansøgning fra FDF om gran m.v.

Under visse betingelser kan der udbetales skattefri godtgørelse (kontorhold, telefon og internet).

Til orientering. Læs hele nyhedsbrevet på DAP.
STOR ros fra mhr. og kirkegængere for rigtig flot arbejde!
Vores graver er nu uddannet anlægsgartner. Stort
tillykke.
Gran leveres 17. november til FDF. Gran bevilget til
Hassinghave, til Brugerrådet.
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- anskaffelse af udsmykning til sognegård
(finansiering heraf) jf. pengegave ifm afsluttende
møde med håndværkere og arkitekt den 23.9.

PR udvalget arbejder videre med sagen. Drøftes på
mødet i november.

- ansøgning fra Vesterbølle Efterskole

afslag

- invitation fra Kirkens Korshær i Aalborg
lørdag, den 22.11. kl. 10.30 i Ansgars Kirken,
Vesterbro 1, Aalborg

Anledning: 90 års fødselsdag

- Årsrapport fra Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg
kommune.
16. Andet
- menighedsmøde afholdes mandag den 20.10. kl.
kl. 19.00 i Vester Hassing Sognegård

Til orientering. Hele rapporten kan læses på DAP.

På mødet vil mhr. give en bred information omkring
kirkens liv og vækst i Vester Hassing Sogn i det forgangne
år tillige med en orientering om økonomi, aktiviteter m.v.
For det kommende år vil der blive informeret om budget,
økonomi, aktiviteter m.v.
Dagsorden for mødet er vedlagt denne dagsorden.
Efter mødet vil der være et indlæg af Harry Brix:
”Fra Nationalbank til Folkekirkens Hus”.

- fra ide til færdig projekt (om fund raicing)

Møde i Gigantium den 6. november kl. 19.00. Sagen
drøftes i PR udvalget.

- kan december-mødet flyttes til onsdag den 10.12. ?
17. Næste møde
- tirsdag, den 11. november 2014 kl. 19.00

Flyttes til 4. december.
Der er mødepligt, idet der afholdes valg jævnfør lov om
menighedsråd (LBK nr. 771 af 24. juni 2013)

Mødet sluttede kl.: 22.00

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

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

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

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

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

……………………………………………………..
Else Gjedde (EG)

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

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

……………AFBUD……………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

………………………………………………
Kirsten Ditlevsen (KD)

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

………………………………………………………
Lissy Larsen (LL)
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