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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde tirsdag, den 10. december 2013 kl. 17.30
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Helene Knudsen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren

Budget for 2014
 Økonomirapport pr. 30.11.2013
 Redegørelse til PU vedr. revisionsbemærkninger
 Køb af julemærker kr. 1.000
3. Sognepræsten – Asger´s ”hjørne”

godkendt af PU den 03.12.2013
Til orientering
Godkendt
Godkendt

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Vedr. konfirmander, så starter undervisningen igen i uge
4. Asger og Helle forestår undervisningen
Peder spiller ifm juleaftensdag
Julegudstjenesterne for dagplejere, skolen mv på plads.
God familiegudstjeneste den 1. søndag i advent – og
afslutning for minikonfirmander.
Juleafslutning for autisterne på inst. Tårnvej – Lisbeth B.
tager den.
Samarbejde/møde med skolerne i Gl. Hals Kommune om
den nye skolereform. Mødet afholdes på Gandrup Skole.
Charlotte kan ikke længere afløse som kirkesanger – hun
har fået nyt job.
Lysgudstjenesten i febr. Gospelkoret fra Ulsted inviteres
til at deltage.
Skumringsgudstjenesten i januar – Helle bidrager.
Annonce vedr. Hellig 3 Konger-arrangementet – annonce
skal aftales og indleveres til Helle snarest.

5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- vedtægter for samarbejde om: organist-afløsning,
fælles kirkegårdsdrift og fælles annoncering
- Projekt gravminder
- Godkendelse af helhedsplan på kirkegården
- Kirkegårdsvedtægten er godkendt i PU
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
7. Nyt fra PR-udvalget

Alle 3 vedtægter underskrevet den 28. nov. af mhrformændene ved en lille sammenkomst i Ladegården,
Hals
Til orientering
Planen godkendt. Fremsendes til Kirkegårdskonsulenten
til udtalelse og eftersendes herefter til PU og Stiftet.
Til orientering og skal lægges på hjemmesiden.
Intet
Stadig større søgning på siden. Gode tilbagemeldinger/
likes.

8. Nyt fra byggeudvalget
- ny dato for licitation vedr. ombygning af præsteboligen samt om- og tilbygning af sognegården
9. Nyt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke
- løntilskudskvote for 2014

Ny dato bliver: mandag, den 6. januar 2014 kl. 10.00 i
Sognegården – menighedssalen.

Se mere information på DAP
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- vejl. om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer

ny vejledning med eksempler findes på DAP

- ansøgningsfrist for Udviklingsfonden

var fredag, den 29. nov. 2013. (I 2014 har fonden særligt
fokus på initiativer, der handler om påske eller kirkens
sociale arbejde).

- konfirmationsforberedelse

orientering udsendt om undervisningsministeriets svar
til Børne- og Undervisningsudvalget (indførelse af en
længere og mere varieret skoledag).

- Nyt regelsæt vedr. ansættelser af præster og
provster

Regelsættet trådte i kraft den 1. dec. 2013

- meddelelse om bispevalg i Ribe Stift
10. Nyt fra Stiftet
- valg af medlemmer til det mellemkirkelig
Stiftsudvalg

cirkulæreskrivelse udsendt den 2. dec.
følgende materiale er tilgængeligt på DAP:
bekendtgørelse af valg, vedtægt for Det mellemkirkelige
Stiftsudvalg samt bestemmelser om valg af medlemmer
til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift

- Kollektbrev – Hans Tausens Fond

Hans Tausens Fond har kollektdag, søndag den 15.12.
Fonden, der har til formål at fremme teologiske studier i
Danmark, yder støtte til teologistuderende i studiets
sidste fase

- Diakoni i Danmark – Kollekten i julen og nytåret 2013

KFUM´s Sociale Arbejde anmoder om at få del i jule- og
nytårskollekten

- Opfølgning vedr. manglende feriepengeberegning

Erindringsskrivelse udsendt til alle mhr og provstier

- Afleveringsfrister for lønmateriale
11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU-møde den 03.12.2013
- udflytningssyn over præsteboligen den 03.12.2013

Tidsplan for 2014 er modtaget
Til orientering
Referat fra synet modtaget den 05.12.

- gravstedssag
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)
- (LM) Husk at varsle arbejde juleaften

Videresendt til Aalborg Stift til videre foranstaltning

- (LM)Hvordan får vi mere kirke for pengene? Del
jeres gode erfaringer

Vedr. vores samarbejdsprojekter. Landsforeningen
kontaktes med henblik på at få noget i bladet.

- (D) Årsmøde i Løvvang Kirkecenter, Nørresundby

30.01.14. Gæst: advokat Preben Bang Henriksen fortæller om omstillingen fra dagliglivet som advokat til ”Ny på
Christiansborg – på godt og ondt”.
Nærmere information følger.

- (D) Studietur til Fredericia

21.06.14. Kirkebesøg, Fredericia Museum, de historiske
volde m.v. Sognepræst Bent Andreasen medvirker.

vejledning i behandling af arbejdstid og varsling samt
tillæg i.f.m. julegudstjenesterne
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13. Nyt fra IT-kontoret

Intet

14. Nyt vedrørende personale

Intet

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretning,
publikationer m.v.
- Folkekirkens Nødhjælp

adventshilsen modtaget

- Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelig Råd

Nyhedsbrev II, november 2013 kan læses på DAP

- stiftsmail nr. 46

16.01.: Religionspædagogisk Stiftsdag i Brønderslev
07.03.: Aalborg Stifts udvalg for Unge og Kirke holder
inspirationsdag i Brønderslev Sognegård
19.03.: Religionspædagogisk Stiftsudvalg afholder
stiftskursus om IT i konfirmandundervisningen
Der skal udarbejdes en ny liste over de ansvarlige vedr.
kirkekaffen. Oplæg udarbejdes til januar-mødet.
12.1. Else og Helene.
Indretning af særlig arbejdsplads til Karin Trindkær på
graverkontoret.
Det skal kontrolleres, at det trådløse netværk dækker i
præsteboligen.
Præstekontoret flyttes i præsteboligen og der indrettes
en arbejdsplads til Helle.

16. Andet

17. Eventuelt

18. Næste møde
- tirsdag, den 14. januar 2014 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 18.30

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

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

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

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

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

p.t. orlov
……………………………………………………
Inger Østergaard Seerup (IØS)

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

………………………………………………
Lissy Larsen (LL)

…………………………………………………….
Asger Mørck (AM)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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