Vester Hassing Menighedsråd
c/o formand Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov
tlf.nr. 98 25 74 41 / 21 49 08 41
mail: hvedhaven@hotmail.com

REFERAT fra
menighedsrådsmøde, tirsdag den 15. september 2015 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Lisbeth Andreasen, Lisbeth Bukh, Lissy Larsen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- evt. regnskabstal pr. 31.08.2015

Godkendt

Driftsoverskud pr. 31.8.2015 kr. 147.324. Heri er modregnet udlæg for Hals og Øster Hassing kr. 471.116.

- budget 2016

Jf. punkt 11 er driftsbudgettet forhøjet med ca. 125.000
samt at der er givet anlægs-bevilling på kr. 765.000.
Der udarbejdes nyt budget til drøftelse på næste mhrmøde den 20.10.2015. – Til orientering.

- revisionsprotokollat af 10.09.2015 til årsregnskab
for 2014

Revisionsprotokolatet blev oplæst, drøftet og godkendt.
Revisionen gav bl.a. anledning til følgende bemærkninger
– taget ud af en helhed:
1. Årsregnskabet er forsynet med en
revisionspåtegning uden forbehold eller
supplerende oplysninger.
2. Menighedsrådets frie midler er negative med
DKK 181.640 pr 31.12.2014. Der henvises til mhr
forklaringer i årsregnskabet omkring
fremadrettede tiltag til nedbringelse heraf.
3. Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi
og de deraf følgende regler gennemlæst mhr
forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte
revision af årsregnskabet. Det er på den
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
mhr forklaringer er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
Menighedsrådets behandling: Godkendt og underskrevet

- Behov for aftale om mulighed for overtræk på konto
I Spar Nord – skal godkendes af MHR.
Årsagen er store omkostninger omkring kirkegårdssamarbejdet omkring især maskinudskiftninger

Der er indgået aftale om en trækningsret på kr. 250.000
frem til 31.12.2016. Udgifterne hertil samt evt. renteudgifter indregnes som omkostninger under kirkegårdssamarbejdet – formål 40. Vilkår: Etablering: kr. 2.500.
Årlig rente 4,95%. Godkendt

- ansøgning fra organist Marianne Carlsen:
- 1. ekstra korudgifter
- 2. ekstra koncertarrangement i 2016

Ad 1: Iflg. Marianne kan merudgifterne til højere løn for
de 4 korister afholdes inden for lønbudgetter – Godkendt
Ad 2: Der er tale om en ekstra koncert, hvor merudgiften
afholdes over korudgifter – rent praktisk bliver
konteringen således, at udgiften føres under koncerter
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(formål 36) og der foretages tilsvarende besparelser på
formålet for kor (formål 35) – Godkendt
- På mhr-mødet 21.4.2015 (pkt 15) aftaltes det, at
yde et tilskud til FDF’s sommerlejr til Kbh. Aftalen
var kr. 200 til nedbringelse af lederbetalingen. FDF
har nu oplyst, at der deltog 25 ledere.
Afregning herefter til FDF bliver kr. 5.000.
3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- søndag, den 20.09. Høstgudstjeneste kl. 11

Til orientering og godkendt.

Efter gudstjenesten er der spisning m.v. i Sognegården
Høstoffer deles ligeligt mellem:
1) Afd. for kræftramte børn på Aalborg Universitets
Hospital
2) Kamillus Aalborg (støtteforening for Kamillianer
Gårdens Hospice)

-

BUSK-gudstjeneste den 25.10.2015.

Jessie holder møde med FDF omkring samarbejde omkring BUSK.

-

Flygtninge i nærområdet – Jessie og Helene har
været til fælles orienteringsmøde i Hou den 1.9.
Jessie og Helene er udpeget som kontaktperson
for lokalområdet.

Til orientering
Opgaven er ikke på forhånd defineret, men der bliver i
samarbejde med Samrådet lagt op til et stort og
engageret hjælpearbejde for flygtningene.

-

Konfidag i Ulsted

Dejligt, at der var 4 hjælpere fra VH. Dejlig og flot
arrangement og heldigvis også i godt vejr.

-

Musikgudstjeneste den 6.12. med Coro Mistro

Til orientering

-

I julen er der 4 gudstjenester på 4
sammenhængende dage.

Torsdag den 24. dec. – kl. 14.30 og 16
Fredag den 25. dec. – kl. aftales senere
Lørdag den 26. dec. – kl. aftales senere
Søndag den 27. dec. – udgår

-

Nytårsgudstjeneste

Torsdag, den 31. dec. Kl. 15 – med ”bobler”

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kirkegårdsudvalget

Der har været afholdt syn på kirken, kirkegården og
Sognegården. Der skal den 02.10.2015 afholdes syn på
præsteboligen og forpagterboligen. Kl. 15.00.

6. Aktivitetsudvalget
- onsdag, den 07.10. Café-aften i Sognegården kl. 19
- lørdag, den 17.10. Café-eftermiddag i Sognegården
kl. 14.30

Syng sammen fra Højskolesangbogen. Pris kr. 20.
Sygehuspræst Ruth Østergård Poulsen:
”Med sygehuspræsten på arbejde”. Pris kr. 50.

- fredag, den 23.10. Spis sammen i Sognegården kl. 19

Pris kr. 100.

- onsdag, den 04.11. Koncert i kirken kl. 19

Den jyske Sinfonietta + Voices 2 Hear. Pris kr. 100
Den 30.9. afholder fælles visionsmøde mellem
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7. PR-udvalget

aktivitetsudvalget og PR-udvalget i Sognegården
Der er den 7. september hængt kunst op i sognegården.
Der er indgået aftale med kunstneren om en årlig
udskiftning.
Der er stadig god aktivitet på hjemmesiden.
Nyt layout på kirkesiden i Hals Avis. Målet er, at aktiviteterne kan besøges af alle på tværs af sognegrænserne.
Næste møde i avissamarbejdet er den 6.10. i Sognegården. Input til indholdet på kirkesiderne skal også
kunne bruges til informationer.

8.Byggeudvalget
- afholdt møde med arkitekt Per Seeberg (onsdag,
den 19.08.). Formål: 1 års gennemgang af om- og
tilbygning af præstebolig og sognegård
9. Kirkeministeriet
- opdeling af personregistrering i to formålsnumre

10. Aalborg Stift
- kreativ læring i konfirmandforberedelsen – et musisk
café-arrangement, onsdag den 21. okt. 2015 i
Folkekirkens Hus kl. 15-18 (med spisning til kl. 19)
Pris: gratis – dog koster spisning kr. 100

Afventer rapport fra Per Seeberg til brug for frigivelse /
nedskrivning af håndværker-garantier.

Til orientering
Formål 65: civilregistrering
Formål 66: kirkelig registrering
Tilmelding til provstisekretær Lone B. Djernis på mail:
lob@km.dk senest mandag, den 12. okt..
Deltagere fra VH: Jessie og Charlotte overvejer.

- fagmessen ”Kirkens Forum” afholdes
den 25. og 26. sept. hos Messe C, Fredericia

Dette års emner:
- ældre og demente
- fremtidens kirkegårde
- restaurering og kunst i kirkerne
Deltagere fra VH: Ingen

- høstindsamling til udsatte og nødstedte i Danmark
(på vegne af Kirkens Korshær)

Til orientering
VH bidrager med kr. 0.

- opfordring til økumenisk markering af reformationsjubilæet i 2017

Stifter, provstier og sogne opfordres til at samarbejde
lokalt med andre kirkesamfund i forbindelse med
reformationsjubilæet i 2017.

- teologisk voksenundervisning 2015
Sted: Folkekirkens Hus

Sæsonprogram 2015-2016 er klar.
Tilmelding: senest fredag den 25.09. (lob@km.dk)
Pris: kr. 1.050 for sæson 2015/16. Rabat til pensionister.
Fra VH deltager: Ingen
Teologiens Dag: lørdag den 26.09. kl. 15.00 – 21.00
Tilmelding: senest fredag den 19.09. (lob@km.dk)
Pris: kr. 150,00.
Fra VH deltager: Ingen
Stiftet opfordrer sognene til at offentliggøre sæsonprogrammet på deres egne hjemmeside.
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- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd, aug. 2015

Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

- Invitation til årsmøde / generalforsamling –
Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission

Søndag, den 25. okt. kl. 14.00.
Sted: Budolfi kirke og Folkekirkens Hus.
Ingen tilmelding

- Stiftskursusdag, fredag den 2. okt. kl. 9 – 15.10 i
Fjerritslev Kirkecenter (Pris: kr. 200,00).
Stiftsdagen er for alle medarbejdere i Aalborg Stift
Hele programmet kan læses på DAP.

Emne: Kirkehandlinger – performance eller gudstjeneste
Tilmelding: senest den 20.09. (organist@gugkirke.dk).
Fra VH deltager: Jessie overvejer.

- Opfordring fra biskop Henning Toft Bro til bøn og
medmenneskelighed søndag, den 13. sept.
11. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 18.08.2015

Til orientering.

Til orientering.

- referat fra PU-møde den 01.09.2015

Til orientering.

- budgetsamråd den 25.08.2015

For 2016 bliver rammerne:
Driftsrammen forøges med 1% + kr. 100.000 eller i alt kr.
2.604.000.
Anlægsrammen: kr. 765.000 (øremærket til nyt tag på
præsteboligen, nyt tag på sognegården (fløjen der går
syd/nord) samt renovering af ”grædemuren”).
Provsten erindrede om, at de udmeldte tidsfrister skal
overholdes.
Økonomiudvalget afholder møde om nyt budgetoplæg
den 7.10.2015 kl. 8.00 i Sognegården
Nyt budgetoplæg forelægges til godkendelse på MHRmødet den 20. oktober 2015.

- indbydelse til ”minikonference” om
”mere kirke for pengene”.
mandag den 5. okt. kl. 19 – ca. 21.30 i
Løvvangens Kirkecenter

12. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (LM) Ny aftale om lokalløn
- (LM) Folkekirkens IT overtager supportopgaver på
Den Digitale Arbejdsplads (DAP) torsdag, den 10.09.
Kontakt-tlf. 7020 2595. Mail:dap-support@km.dk
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /

Aalborg Budolfi Provsti og Aalborg Nordre Provsti
afholder i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd ”minikonferencen”.
Læs evt. mere på: www.merekirke.dk
Tilmelding senest den 28.09. til: loms@km.dk
Provstiudvalget forventer, at der deltager to repræsentanter fra hvert menighedsråd.
Deltagere fra VH: Charlotte, Jessie og Lisbeth A
overvejer.

For uddybning henvises til DAP.
Til orientering.
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Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FFE) Månedsnyhedsbrev, september 2015
14. Personale
- ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder

Kan læses på DAP

Blandt 3 ansøgere er Charlotte Hejslet Larsen ansat.

- nyt fra Kirkegården

11.9. Bent Nielsen er fratrådt.
28.9. Stina Jensen vender tilbage fra barsel

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- opfordring fra Henrik Thorngaard
(leder af Folkekirkens Hus)
- Nyhedsbrev fra Personalekonsulenterne – sept.2015
16. Andet
- Obligatorisk årligt menighedsmøde

Besøg siden: www.folkekirkenshus.dk
og hjælp med at få den gjort bekendt i hele Nordjylland.
Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

Afholdes, tirsdag den 27.10.2015 kl. 19.00 (uge 44??)
i Vester Hassing Sognegård

- projekt vedr. evt. fælles økonomifunktion mellem
menighedsrådene i Aalborg Nordre Provsti

Grundet manglende opbakning er projektet skrinlagt
indtil videre. VH er i dialog med andre MHR om fremtidig
løsning. Til orientering.

17. Næste møde
- tirsdag, den 20. oktober 2015. kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.00

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

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

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

……… A F B U D …………………
Lisbeth Andreasen (LA)

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

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

………… A F B U D ……………….
Lissy Larsen (LL)

………… A F B U D …………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJ)

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