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

Referat fra
menighedsrådsmøde, onsdag den 17. september 2014 kl. 19.00
i Sognegården – mødesalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
- velkomst til Kirsten Ditlevsen
2. Kassereren
- rammebevilling for 2015

- revisionsprotokollat af 10.09.2014 til årsregnskab
for 2013.

3. Sognepræst – Kirsten´s ”hjørne”

4. Sognepræst - Lisbeth´s ”hjørne”
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- helhedsplan for kirkegården

6. Aktivitetsudvalget
- frivillige hjælpere (resultat af møde den 03.09.)

Kirsten takkede for blomst i forbindelse med tiltrædelsen

Driftsudgifter:
kr. 2.381.215
låneydelser, renter: kr.
81.180
låneydelser, afdrag: kr. 579.174
I alt:
kr. 3.042.199
Det endelige og af mhr godkendte budget skal indsendes
så det er PU i hænde senest den 15.11. Gælder både
papirudgaven samt e-udgaven.
Revisionsprotokollen blev oplæst og underskrevet.
Vedr. garantbevis i Hals Sparekasse er den anskaffet for
at kunne opnå en bedre forrentning. Vedr. overførsel af
saldo på konto, som tidligere stod på særskilt
garantkonto med højere forrentning, er saldoen overført
til almindelig forretningskonto, da særlig høj rente for
længst er bortfaldet. Garanterne i Spar Nord er tidligere
afhændet. Der har aldrig været en påtegning på kontoen.
Tommy og Jens tilskriver PU herom.
Oplyste om 2 konfirmandhold.
Landemodegudstjeneste i Budolfi den 26.9.
Der bevilges rengøring på præstekontoret, Leif aftale
nærmere med Lyki, som også skal have en nøgle.
Intet
Den 19.08. godkendte PU helhedsplanen som en overordnet dispositions- og ideplan for kirkegårdens fremtidige udvikling. Der skal herefter tages skridt til at
afgrænse etaper, som kan indgå i de første områder, der
kan realiseres. Disse etaper skal således udføres på
baggrund af mere detaljerede planforslag, der indsendes
til godkendelse i PU.
Helhedsplanen indsendt til Stiftet af PU.
Der var et godt møde, flere fremmødte. Lisbeth A

1

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

- sensommertur, lørdag den 6. sept.
7. PR-udvalget
- status på Facebook

orienterede
Er nu rettet til som en ”side”

- Aabybro Kirke (sogneudflugt den 28.08.)

Der kom 32 personer, som roste Lyki’ gode rosinboller og
flotte lagkage

’- næste møde i udvalget

Møde indkaldes til sidst i oktober. Bl.a. drøftes
anvendelse af QR-koder, visitkort mv.
HUSK: ALLE ARRANGEMENTER I OG OMKRING KIRKE OG
SOGNEGÅRD MEDDELES TIL JENS PETER

8. Byggeudvalget
- håndværksmæssig status på byggeprojekterne
(præstebolig + sognegård)
- håndværksmæssig status på terrasse-projekt ved
præsteboligen
- tidsplan for udførelse af den sidste finish
(opsætning af 2 nymalede opslagstavler, opsætning
af ure i mødesal, konfirmandstue samt køkken, opsætning af billeder i foyer, mødesal og konfirmandstue, indkøb fra mangellisten).
Deadline: gerne 22. sept.
9. Kirkeministeriet
- kompetencefonden.
(ansøgningsperiode: 22.09. – 17.11.)
10. Aalborg Stift
- Folkekirken og Åben skole

Den endelige opsamling sker i forhold til Per Seeberg,
som følger op ift. køkkenfirmaet og håndværkerne.
Ny terrasse forventes færdiggjort senest fredag.

Der startes op på opgaven mandag den 22. Kjeld fra
kirkegården medvirker, samt at Jens Peter kommer
omkring kl. 14.
Mht hævning af lamper i mødesalen aftales nærmere
med Hoffmejer – også den 22.9.
Taget til efterretning

Opfordring til at komme med forslag til en fælles vidensbank. Jens følger op over for de enkelte faggrupper og
melder tilbage.

- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Juli + august 2014 er udkommet. Læs mere på DAP.

- Ny fagmesse for kirken

Kirkens Forum afholdes 12. – 13. nov. (kl. 9 – 16) i
Fredericia. Se mere på: www.kirkensforum.dk

- Referat fra 20. møde i Stiftsråd – 26.08.2014

Hele referatet kan læses på DAP.

- Efterbetaling af feriepenge af eget bidrag af pension
til 3F

Sidste frist for tilbagemelding er 31.10.2014. Blev løst i
efteråret 2013.

- Stiftskursusdag - Kunst, Klang og Kirkerum

Mandag, den 27. okt. i Gug Kirke (kl. 9.30 til ca. 16.00).
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Tilmelding sendes til Anne Mette Vennegaard: mail:
organist@gugkirke.dk
11. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 19.08.

Til orientering – se på DAP.

- referat fra PU-møde den 02.09.

Til orientering – se på DAP

- artikel om Folkekirkens Hus

til brug for indlæg i kirkeblade og på hjemmesiden som
omtale af projektet ”Folkekirkens Hus” i Aalborg.

- kollats for Kirsten Ditlevsen
12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM)
- (LM) OK15: hvilke krav skal vi vægte?

B lev læst op i Kirken den 7.9. ved Kirstens indsættelse.

- (LM) lønforhandling 2014
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FF), Folkekirkens IT
(FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- (FF) Månedsnyhedsbrev august 2014
14. Personale

Til orientering

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- nyhedsbrev fra personalekonsulenterne

Til orientering

Til orientering
Intet

Til orientering – læs på DAP

- invitation til fyraftensmøde

Se DAP

- ansøgning fra KFUM´s Soldatermission
(efterårets kollekter og høstoffer)

Kan ikke imødekommes. Det er besluttet at det i år
indsamles til Kamillus og Kræftafdelingen på Aalborg
Universitetshospital.

- Folkekirkens indsamlingsliste – ny deltager:
Dansk Oase
16. Andet
- grønkirke.dk

- opsamling fra møde i Hals den 01.09.

Til orientering

Blev fremført på budgetsamrådet. Emnet tages op
senere.
Tommy og Jens deltog og orienterede om de emner, der
blev drøftet:
- Annoncering
- Organistsamarbejdet
- Kirkegårdssamarbejdet
- Mulig etablering af kordegnefunktionen
herunder også kassererfunktion. Emnet drøftes
senere.
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- opsamling/debat fra møde i Vester Hassing den
09.09. vedr. evt. udvidelse af samarbejdet i Aalborg
Nordre Provsti (Fredericia-modellen)

Fredericia-modellen blev drøftet. I vores område skal vi
finde vores egen model, ligesom det er svært at beregne
evt. besparelser, da der er kanaliseret en del til andre
opgaver vedr. kirkeligt arbejde.

Årligt menighedsmøde

Mødet planlægges afholdt den 21.10.2014 kl. 19.00

Om-indbinding af salmebøger

Det er godkendt, at mindre ”gode” bøger aftales
indbundet – ud fra en ”gratis prøve”.

17. Næste møde
tirsdag, den 14. oktober 2014 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.00

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)

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

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

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

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

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

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

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