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

Referat fra
menighedsrådsmøde, tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Else Gjedde, Helene Søholm Knudsen, Inger Ø. Serup
’1. Godkendelse af dagsorden
Peder Møller Jacobsen er siden sidst død.
Lissy Larsen indtræder i menighedsrådet pr. d.d.
Udpegning af nyt medlem af driftsbestyrelsen for
kirkegårdssamarbejdet
2. Kassereren
- kvartalsrapport pr. 31.12.2014

Godkendt

Lissy indtræder herefter som permanent medlem af
Menighedsrådet
Udsættes til mødet i februar.

Der blev orienteret om et forventet stort driftsunderskud
for 2014. Der er p.t. ikke afsluttet mellemregning for
kirkegårdssamarbejdet, hvor kirkekassen har et stort
udlæg for kirkekasserne i hhv. Hals og Øster Hassing. Der
arbejdes intenst på at få afsluttet regnskabet sammen
med Venture, således at mellemregningen kan afsluttes
inden udgangen af januar måned.
I øvrigt har der været et relativt stort merforbrug på flere
konti – især Sognegården (formål 3) og administration og
fællesudgifter (formål 6).
Det har derfor været nødvendigt at lave aftale med banken om trækningsmuligheder i det første kvartal 2015.
Kvartalsrapport og bemærkninger godkendt.

- bevilling vedr. indflyttersyn, præsteboligen

Kr. 117.458,00 bevilget.

- bevilling vedr. overskridelse af byggeramme

Kr. 156.656,55 bevilget.

Tilskud til lydanlæg Hassinghave – kr. 1.500
3. Sognepræst – Kirsten´s ”hjørne”
- Gudstjenester på Hassinghave 2015
- kyndelmisse-gudstjeneste den 1. febr. Kl. 16.30

4. Sognepræst – Lisbeth´s ”hjørne”
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget

Godkendt
Opdateret plan findes på hjemmesiden.
Til orientering
19.3. Fælles konfirmanddag for tidl. Hals Kommune
Meget trafik på privat parkering – ikke i orden for
præstefamilien. Løsning skal findes – Kirke- og kirkegårdsudvalget har opgaven.
Torsdags-aktiviteter for småbørnsfamilier startes op igen.
Charlottte medvirker ved tøndeslagning
fastelavnsmandag for dagplejerne.
Intet.
Overslag på ny præstetavle til våbenhus – 11.675 incl
moms – hertil kommer maling, lak og skrift. Godkendes.
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Gravsted – hvor Vester Hassing Menighedsråd står som
gravstedsejer – fredning udløb den 31.12.2014. Er ikke
bevaringsværdig – gravstedet nedlægges.
6. Aktivitetsudvalget

7. PR-udvalget

8. Byggeudvalget
- endeligt byggeregnskab modtaget fra arkitekt Per
Seeberg.

9. Kirkeministeriet
- orienteringsmøde om oprydning i selvstændige
kirkegårdskasser i Økonomiportalen
- opdateret cirkulære og vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision
10. Aalborg Stift
- Biskoppens julehilsen
- Invitation til religionspædagogisk studiedag
tirsdag den 20.01.2015 kl. 10 – 15 i Hasseris Kirke
- Nyt fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd,
december 2014
11. Aalborg Nordre Provsti
’- referat PU-møde den 6. januar
- studietur Aalborg Stift til Sverige, 20.–23.03.2015
- mødekalender for 2015
12. Distriktforeningen (D) og Landsforeningen af
Menighedsråd (LM)
- (LM) kontingentopkrævning fra LM sendes til
kirkekassens e-postkasse (DAP).
- (LM) log på DAP fra iPad og mobil
- (LM) rabataftale 2015 med Jobzonen.dk

Nedennævnte arrangementer afholdes i kirken:
21.01.: koncert – Unge Talenter (kl. 19.30)
22.01.: opstart på ny sæson af babysalmesang (kl. 9.30)
22.01.: ”Knæk koden til Gudstjenesten” (kl. 17.00)
26.02.: deltager i fællesarrangement på Hassinghave
med foredrag af Karsten ”Kortbuks” Hansen.
Koordinering af annoncer overdrages til Charlotte. Lissy
har lovet at hjælpe i gang.
Der skal laves en ny plan for annoncering i Vodskov Avis.
Lissy og Helene arbejder på et oplæg.
Facebook her er Marianne p.t. ansvarlig.
Plan for udsmykning kirke og sognegård – der arbejdes
på et udspil hertil – der indgår en ekskursion i planerne.
Jf. punkt 2 er der ansøgt og bevilget kr. 156.656,55 i
ekstra ligningsmidler svarende til ekstraordinære
udgifter til ændring af tag og fundering af carport og
sognegårdsudvidelse.
KM afholdt den 11.12.2014 orienteringsmøde om
reglerne for selvstændige kirkegårdskasser. Yderligere
information kan findes på DAP.
Opdateret høringsnotat findes på DAP.

Modtaget med tak.
Har ligget på DAP – ingen deltagelse fra Vester Hassing
Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

Se punkt 2 - bevillinger
PU har udpeget Lise Therkildsen og Allan Størner.
Generelt afholdes PU-møderne den første tirsdag hver
måned kl. 16.30 – undtagen juni, juli og august.

Til orientering
Til orientering
Det er nu muligt at læse nyheder, mails, håndbøger mm.
fra iPad og mobiltelefon med NemID.
LM har forlænget rabataftalen for 2015.
Omfanget af rabataftalen kan læses på DAP.
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- (LM) Ny lokalløn på vej

- (D) indbydelse til årsmøde, torsdag den 29.01.
2015 kl. 17.30 i Løvvangens Kirkecenter. Indbydelsen omfatter alle mhr-medlemmer og alle ansatte
ved kirkerne samt ægtefællerne til begge grupper.

13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens
IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljoråd (FAMR)
- månedsnyhedsbrev for FFE

14. Personale
- ny kirke- og kulturmedarbejder: Charlotte H. Larsen

- nyhedsbrev fra personalekonsulenterne
15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- pilgrimsvandring fra Trondheim til Jerusalem
- referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i ”avis-samarbejdet”.

- referat fra informations-, orienterings- og debatmøde i Vodskov vedr. evt. samarbejde sognene
imellem i Aalborg Nordre Provsti (økonomi-del).

’

- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Aalborgprovstiernes Menighedspleje, mandag den 26.1.
2015 kl. 17.00 i Vor Frelser Kirke, Aalborg.
16. Andet

Alt tyder på, at det bliver muligt for menighedsrådene at
aftale lokalløn til tjenestemandsansatte kirketjenere,
gravere og visse kirkegårdsledere.
Efter spisningen er der ordinær generalforsamling.
Aftenen slutter med foredrag v/Harry Brix med emnet:
Fra Nationalbank til Folkekirkens Hus.
Tilmelding senest: 22.01.2015.
Fra Vester Hassing deltager: Leif, Christian, Tommy.
Sidste frist for tilmelding til Tommy den 21.1.

November/december 2014 vedr. arbejdsskade og
tøbrud. Efterfølgende nyhedsbreve omhandlede
stormvarsler.
Charlotte er ansat midlertidigt for perioden januar –
september 2015. Har fået mail:
kkm@vesterhassingkirke.dk – tlf. 20 21 64 68.
Charlotte indtræder samtidig i PR-udvalget.
Leif har forhandlet en rotationsaftale på plads for 1.
halvår 2015 på kirkegårdspersonalet.
Der er forhandlet en lønstigning til Leif på kr. 9000 årligt.
Han er hermed på slutløn jf. overenskomsten.
Til orientering
Til orientering. Se mere på DAP.
Helene deltog fra Vester Hassing. Referat modtaget.
Vester Hassing deltager ind til videre i samarbejdet. Det
betyder, at der skal påregnes en ikke-budgetteret
merudgift i 2015 på ca. 50.000.
Mødereferat medsendt dagsordenen.
Tommy fortsætter i den arbejdsgruppe, som skal arbejde
videre med projektet. Der p.t. ingen tidsplan, da
grundighed i arbejdet er vigtigere end deadlines.
Da der kræves et mandat fra Menighedsrådet til det
videre arbejde. Mandatet er givet.
Fra Vester Hassing deltager: Tommy følger op hos Helene
og melder tilbage til Menighedsplejen.

17. Næste møde
- tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.10.
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…………………………………………
Tommy Hvedhaven (TH)

…………..… a f b u d ……………….
Helene Søholm Knudsen (HSK)

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

………………………………………….
Lisbeth Andreasen

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

………. a f b u d ……………………….
Else Gjedde (EG)

……………A f b u d…………………
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………..
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………….
Lisbeth Bukh (LB)

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

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