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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1:

Formand menighedsråd, Tommy Hvedhaven, bød velkommen.

Ad 2:

Menighedsrådets formand gav en detaljeret orientering om det forløbne år, der har
budt på et højt aktivitetsniveau. Et niveau, der er blevet højere hen over perioden. Han
noterede sig også, at arrangementet Gud & Spaghetti har tiltrukket sig stadig flere
deltagere. Også at kirkens kor er i en god gænge. Hen over efteråret har der været stor
interesse for Babysalmesang. I sognegården er der løbende arrangementer forår, vinter
og efterår.

Ad 3:

Kasserer Jens Andreasen gennemgik hovedpunkterne i et tilbageblik i kirkens
regnskab, ligesom han kom ind på budgettet for det kommende år. Han bemærkede, at
alle er opmærksomme på, at budgettet ikke overskrides. En besparelse har endda
været mulig på området, der vedrører kirkegården.

Ad 4:

Fra aktivitetsudvalget orienterede Helene Knudsen om det der foregår i
aktivitetsudvalget. Hun understregede samarbejdet med kirkens organist i de koncerter
der finder sted i kirken og med ligeledes samarbejdet med sognepræsten.
Derudover er der en række aktiviteter i sognegården. Blandt andet foredrag med
forskelligt indhold, spis-sammen aften og aktivitet for de yngste i sognet, hvor der er
rigtig fin opbakning.

Ad 5:

Jens Andreasen orienterede om de radikale ændringer, der kommer til at ske på
kirkegården, som fremover skal ændres fordi der i fremtiden vil være et mindre behov
for plads. Kirkegården ønskes mere grøn og frodig med mere park- og naturagtig
beplantning og præg. En indretning, der kræver mindre vedligehold.
Landskabsarkitektfirmaet WAD er sat på opgaven mht. forslag til ændringer.
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Man har været på et meget positivt besøg på Holstebro Kirkegård. Forskellige ideer
kan bruges på Vester Hassing Kirkegård. Jens Andreasen fremviste planer for en
indretning af kirkegården.
Gamle gravsten bliver undersøgt mhp at finde dem, som er bevaringsværdige.
Gravstenene bliver undersøgt af en gruppe af borgere, som har lokalhistorisk indsigt.
Aalborg Historiske Museum bistår.
Ad 6:

Leif Christensen, formand for PR-udvalget, orienterede om kirkes nye hjemmeside.
Også om fælles annoncering i samarbejde med nabokirkerne. Derudover annonceres
der i Vodskov Avis med et positivt resultat.

Ad 7:

Jens Andreasen og Leif Christensen orienterede om indførelsen af fælles
kirkegårdsdrift af kirkegårde ved Vester Hassing-, Øster Hassing-, Gåser- og Hals
Kirker. Tiltaget har været positivt. Sognemedhjælper er ansat. Organisten er sat op i
tid pga. større arbejdsbyrde. Og så har sognepræst Annelise Stenholt Skjerning
Hejlskov sagt sit embede op pr. den 1. december.

Ad 8:

Jens Andreasen orienterede om bygningsændringer af sognegården. Blandt andet af
depot, køkken og kontorer. Man forventer at kunne tage den ”nye” sognegård i brug
primo september 2014. Pris for ombygning 2.6 mio. kroner.
I præstegården foretages bygningsændringer blandt andet i garagen, der inddrages til
præstekontor. Der indrettes blandt andet også handicaptoilet i præstegården.
To nye carporte etableres. Byggestart snarest muligt. Pris for ombygning 1.4 mio.
kroner.

Ad 9:

Tommy Hvedhaven takkede de fremmødte for god ro og orden.
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