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 for
menighedsrådsmøde tirsdag, den 8. april 2014, kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Christian Steen, Peder Jacobsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- evt. kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Foreligger til maj mødet

Regnskab 2013

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

Regnskab 2013 er afleveret.
Stempel:Vester Hassing Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
36423714, Regnskab 2013 afleveret d. 17-03-2014.
14:19
Jessie takkede for modtagelsen. Palmesøndag bliver en
børnegudstjeneste, da det er afslutning for
minikonfirmander. Aftale med plejehjemmet om
tjenester frem til 30/6. Der er 4 gange undervisning af
konfirmander inden konfirmationerne, herunder øvelser
i kirken.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget

Nyt møde i udvalget efter påske. En god tur til Nyborg til
kirkegårdskonference med stort fagligt udbytte – Leif og
Jens.
Kirken kalkes udvendig efter konfirmationerne.
Reparationer af gulv i kirken gennemføres inden
konfirmationerne.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget
- husk spis-sammen-aften i sognegården
fredag, den 11. april – kl. 19.00. Tilmelding nødvendig
- husk skærtorsdag (17.04.) – gudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende spisning i kirken.
Tilmelding nødvendig
- husk café-aften i sognegården
onsdag, den 23.04. – kl. 19.30

Pt. 14 tilmeldte.

De praktiske opgaver blev aftalt.
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- husk gudstjenesten søndag den 04.05. – kl. 14.00
7. Nyt fra PR-udvalget

8. Nyt fra byggeudvalget
- håndværksmæssig status på byggeprojekterne
(næste byggemøde: torsdag, den 10.04. kl. 08.00)
9. Nyt fra Kirkeministeriet
- aflevering af regnskab 2013

Der har ikke været møde, næste møde er den 14. april.
Vores hjemmeside har været besøgt af 515 siden sidst.
Nyhedsbrevet fungerer ikke endnu.

Præstebolig er færdig.
Sognegården lukkes fra 6. maj for ombygning.

Når regnskabet er afleveret i Økonomiportalen og
godkendt af menighedsrådet, skal det underskrevne
referat fra mødet overføres til DATAARKIVET.

- FLØS-nyt marts 2014

omhandler standardisering og forenkling af lønsystemet,
procentregulering (løn) pr. 01.04.2014 samt af satser
(f.eks. km-godtgørelse mv.) pr. 01.01.2014.

- aflevering af kvartalsrapport og budget 2015

indtil videre afleveres materialet på papir, men
ambitionen er, at på sigt skal alt afleveres elektronisk.
Yderligere information følger.

- godkendelse af regnskab 2013 – hvor ”stempel”
mangler

I.f.m. implementering af elektronisk aflevering af regnskab, har det overrasket nogle menighedsråd, at regnskabet skulle ”afleveres” i Økonomiportalen, inden det
blev behandlet på menighedsrådsmødet. Se også punkt 2.
Det har den betydning, at regnskabet ikke har været
påført det ”stempel”, som sikrer identifikationen mellem
regnskabet og referatet fra menighedsråds-mødet.
Derfor har mange menighedsråd godkendt regnskabet
uden at skrive det krævede stempel ind.
Det er vigtigt, at regnskabet kan identificeres entydigt af
hensyn til revisors behandling. Derfor lægger KM op til,
at menighedsrådet på det førstkommende møde efter
regnskabsgodkendelsen i referatet bekræfter, at det afleverede regnskab med stempel xxxx, er det regnskab,
som blev behandlet og godkendt på sidste
menighedsrådsmøde.
På denne måde får revisorerne den dokumentation de
skal bruge for at sikre, at menighedsrådet har behandlet
netop den version af regnskabet, som de sidder med i
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hånden.
- høring over betænkning nr. 1544 – folkekirkens styre

Udvalget om en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken har afgivet betænkning
1544 – Folkekirkens Styre, Kirkeministeriet – april 2014.
Betænkningen sendes nu i høring.
Høringsfrist: 31.05.2014
Hele betænkningen (ca. 440 sider) kan læses på DAP.

- forsikring 2015

Forsikringsbidrag for 2015 er udmeldt. Vester Hassing´s
bidrag andrager kr. 40.417.

10. Nyt fra Aalborg Stift
- Folkekirkens Hus

biskoppens orientering samt pressemeddelelsen kan
læses på DAP.

-regulering af sats for boligopvarmning pr. 01.04.2014

Boligopvarmningssatsen er pr. 01.04. steget til 193 kr. pr.
nettokvadratmeter.

-Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

marts udgaven kan læses på DAP

- gravstedssag

se DAP

- skrivelse om boligbidrag, varmebidrag, kørselsgodtgørelse mv.
11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU den 08.04.2014

praktiske informationer som sognepræsten skal tage
stilling til.

- budgetsamråd, mandag den 07.04.2014 kl. 19.00 i
Løvvangens Kirkecenter

Fra menighedsrådet deltog Tommy. Han gav en fylding
orientering fra mødet.

- indflyttersyn af præsteboligen finder sted
fredag den 23.05.2014 kl. 14.00

12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)
- (LM) ikke al musik i kirken skal afregnes med KODA
- (LM) Distriktsforeningernes funktioner og roller

Taget øst–vest på sognegården bliver lavet om med nyt
undertag og teglsten i forbindelse med ombygningen merudgiften indregnes i byggeregnskabet.
Øvrige tagrenovering indgår i fremtidig prioritering i
provstiet, jf. brev herom til PU.

Fra menighedsrådet deltager: Tommy og Lisbeth A. samt
Jørgen Nielsen.

Der er lavet aftale med KODA for 2014.
Endelig rapport fra arbejdsgruppen vedrørende
distriktsforeningsstruktur, marts 2014.
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Hele rapporten på 37 sider kan læses på DAP.
- (LM) referat af bestyrelsesmøde nr. 7 (28.03.2014)

er tilgængeligt på DAP.

- (LM) års- og delegeretmøde den 23. - 25. maj

Jens A deltager for Distriktsforeningen. Hvem ønsker at
deltage fra VH. Tilmelding fra den 24. marts og 4 uger
frem.

13. Nyt fra Folkekirkens Forsikringsenhed (FF),
Folkekirkens IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
(FAMR)
- (FF) månedsnyhedsbrev for marts 2014
- (FAMR) kraftig opfordring: Sæt fokus på arbejdsmiljøet

14. Nyt vedrørende personale

er tilgængeligt på DAP
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, Kirkeministeriet og
Landsforeningen af Menighedsråd har udsendt en kraftig
opfordring til menighedsrådene om at sætte mere fokus
på arbejdsmiljøet.
Karin Trindkær havde 25 års jubilæum den 3.april. Der
kommer nærmere om reception i Hals, den 25.4.2014.
Samme dag holdes afsked med Henning Andersen – også
i Hals.
Ny rotationsmedarbejder er ansat og alle tidligere
ansatte er startet op.

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretninger,
publikationer m.v.
- mundtlig henvendelse fra Lions Club om at måtte
bruge opslagstavlerne ved sognegården og kapellet

TH har mundtligt meddelt Finn Besser, at disse kun er til
brug for menighedsrådet.

- henvendelse fra Aalborg-provstiers Menighedspleje (se fremsendt mail).

Der bevilges 5.000,00 kr. af budget 2014 og 2015.
Menighedsplejen tilskrives herom – Jens A.

- Folkekirkens skoletjeneste Aalborg

Tommy orienterede.

- påskens salmer

se mere på DAP

- Thomas Peter Koppel

--

- ansøgning fra FDF om kr. 2.000 til trykning af
lodsedler

beslutning: 2.000,00 kr. bevilget. FDF tilskriv es herom –
Jens A.

-

Anmodning afvist.

Henvendelse fra TV 5 – spøgelsesjægerne

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

16. Andet
- kirkekaffe næste gang ?
17. Eventuelt

27. april kl. 9.30, Helene og Else
Intet

18. Næste møde
tirsdag, den 13. maj 2014 kl. 19.00

Husk at melde evt. afbud i god tid

Mødet sluttede kl.: 21.35

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

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

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

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

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

……………… a f b u d ……………………….
Christian Borrisholdt Steen (CBS)

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

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

………………… a f b u d………………………
Peder Møller Jacobsen (PMJ)

………………………………………………………………
Jessie Jørgensen (JJO)

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

……….P. t. o r l o v …………………………
Inger Østergaard

