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

Dagsorden for
menighedsrådsmøde, tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 31.12.2016

Godkendt

Forbrugsoversigten for 2016 siger lige nu et mindreforbrug på kr. 16.689. Hertil kommer indtægter fra
Hals/ØH – kirkegårdssamarbejdet p.t. ca. kr. 128.000
samt ca. kr. 121.000 vedr. forpagterboligen fra PU,
hvilket p.t. giver en forventet mindreudgift på kr.
250.000 mod beregnet kr. 300.000. Resultatet ligger i
samme niveau som skønnet i december og må siges at
være tilfredsstillende – alt taget i betragtning.

- Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016 fra PriceWaterhouseCoopers (PWC)

Revisionsprotokollatet vil blive oplæst/drøftet ligesom
det skal underskrives. Oplæst og underskrevet.

- KM har udsendt vejledning til årsafslutning og
resultatdisponering 2016 for folkekirkens lokale
kasser.

Vejledningen indeholder få ændringer i forhold til 2015versionen. Jens A. følger op med Venture. Til orientering.

- budget-ønsker til 2018
(forberedende budgetsamråd afholdes 03.04.17)

Udsættes til februar-mødet.

- kirken har mulighed for at indføre elektronisk
indsamling

Et revideret cirkulære giver mhr. lov til at supplere kirkebøssen med elektronisk indsamling. Det er dog et krav,
at en e-indsamling indgår på særskilt konto. Det betyder,
at MHR skal tilmeldes elektronisk betalingsordning.

- revision af de kirkelige kasser for regnskabsårene
2017-2020

Efter udbud i henhold til udbudsloven fortsætter stiftets
revisor (PWC) i nævnte periode med mulighed for forlængelse i et år.

- opdatering af regelgrundlag vedrørende økonomi

Den 1. december 2016 offentliggjorde KM en opdatering
af hhv. cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.
Opdateringerne indeholder en række justeringer, som
det er relevant for menighedsrådene at have kendskab
til. De væsentligste punkter i overskriftsform:
a) synliggørelse af samarbejder inden for provstiet
b) synliggørelse af provstiets økonomi
c) regnskabsmæssig håndtering af kollekt og menig-
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hedspleje
d) præcisering af anlægsdefinition over for provstiudvalgene
e) præstegårdskassers behandling af budgetter og regnskaber
f) pengeinstitutternes indskydergaranti
g) behandling og godkendelse af kirkekassens regnskab
3. Sognepræsten – Hanne´s ”hjørne”
- Ny brochure: Tillykke med dit barn

Hanne orienterede om pjecen.
I vores område er der IKKE konstateret faldende dåbstal.
Der arbejdes på en ny kollekt-plan. Fra præsterne
kommer der senere på året et udkast hertil.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”
- Arrangement for kirkens frivillige

Afholdes i sognegården onsdag den 18.01. kl. 18.30.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Status på helhedsplanen for kirkegården
(indgår evt. også under punkt 2, budget-ønsker)

Detailplaner er modtaget fra landskabsarkitekt Wad.
Der blev givet en kort orientering. Projektet sendes til PU

- Kirkegårdskonference torsdag, den 9. marts 2017,
Nyborg Strand

Fra VH deltager: Leif, Jens A
Tilmelding senest den 31. januar til Leif.

- Grøn Kirke

Der er nedsat et ”grønt udvalg” bestående af Leif, Birthe,
Agnethe. Indstilling fremlægges på februar-mødet.

- Forpagtningsaftale er underskrevet.

Kontrakten fremsendes til PU til godkendelse.

- Vandskade i forpagterboligen

Til orientering, idet regnskab for vandskaden fremsendes
til PU for refusion jfr. §6-puljen.

-Varme-låsestyringen - status

Varmestyringen fungerer OK. Der er aftalt låsestyring på
toiletterne og våbenhuset med dertilhørende automatisk
dørlukning. Dørlukningen på toiletterne og i våbenhuset
kan ikke komme til at fungere tilfredsstillende og bør
tages ud af projektet.
Mariendal kontaktes herom snarest.

7. Aktivitetsudvalget
- Koncert i kirken, onsdag den 01.02. kl. 19.30

Unge Talenter fra Aalborg Kulturskole
v/organist Marianne Carlsen

- Lysgudstjeneste i kirken, torsdag den 02.02. kl. 18.30

Lysgudstjenesten er i samarbejde med FDF

- Sogneaften i sognegården, tirsdag den 21.02.
kl. 19.30. Entre kr. 50,00.

”Fra bypige til bondekone”
v/ forfatter Marianne Jørgensen
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8.PR-udvalget

Der skal udpeges en MHR-repræsentant til det fælles
avis-samarbejde. Udpeget blev Birthe Madsen.

9. Byggeudvalget

Intet nyt.

10. Debat-hjørnet
- Bogen: Den fremtidsgodkendte folkekirke
forfatter: Birgitte Kragh Engholm

- Menighedsrådsarbejde i praksis
”En erfaringsbaseret håndbog for menighedsrådsmedlemmer” udgivet af Bent Engelbrecht (fmd. for
Kirken i Hinnerup).
11. Kirkeministeriet
- Forslag til lov om forsøg i folkekirken sendt i høring

12. Aalborg Stift
- Det Økumeniske Studielegat

Bogen er indkøbt og udleveret til MHR, præster og
organist. Bogen kan med stor fordel læses som forberedelse til f.eks. konferencen den 05.03.2017 i Folkekirkens Hus.
Bogen kan købes i almindelig handel.

Lovforslaget udgør en ramme for, at mhr. kan afprøve
nye organisationsformer, som bl.a. betyder, at de kan
skabe – den for dem hver især – rette balance mellem de
administrative og kirkelige opgaver.
Høringsfrist: forlænget til 27.01.2017.
Hele lovforslaget kan læses på DAP.

Ansøgningsfrist: 01.03.2017. Læs mere på DAP.

- Religionspædagogisk Studiedag
onsdag, 18.01.2017 kl. 9.00 – 15.00 i
Frejlev Kirkecenter, Verdisvej 4, Frejlev

Religionspædagogisk konference – om voksenpædagogik
Kurset er for alle, der har interesse i voksenpædagogik og
samtale. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til: KMAAL@KM.DK senest 11.01.2017.

- Nordisk konfirmandlederkonference
12. – 14. september 2017

I 2017 afholdes den nordiske konfirmandlederkonference
for Danmark, Sverige, Norge og Finland i København og
finder sted midt i reformationsåret. I Luthers ånd vil der
derfor gentænkes arbejdet med børn og unge i konfirmationsarbejdet. Herunder tre væsentlige aspekter:
-Det relationelle
-Det teologiske
-Det formidlingsmæssige
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har afsat 30
fripladser til danske deltagere. Fordeles efter først-tilmølle-princippet.
Læse meget mere på DAP.

- Konference om ”kirken på landet”, søndag den 5.
marts 2017 kl. 13.30 – 18.00 i Folkekirkens Hus.
Tilmelding: senest den 15. februar 2017
Billetpris: kr. 150,00/person – tildeles efter først-tilmølle-princippet.

Konferencen henvender sig til menighedsråd og ansatte i
sogne på landet i Aalborg Stift. Konferencen skal inspirere til at arbejde med de udfordringer og muligheder, de
mindre landsogne står overfor i de kommende år.
Se også under punkt 10 vedr. bogen om ”Den fremtids-
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godkendte folkekirke”.
Hanne E, Agnethe, Leif, Birthe, Lissy, Helene, Lisbeth A,
Hanne L, Kim, Jens, Tommy, Charlotte?, Anja?,
Marianne?, Steen?, Stina?, Lise? Karin?
- Inspirationsdage med information om kirkemusikeruddannelsen

Afholdes:
21.01.2017 Mejdal Kirke, Holstebro
28.01.2017, Thorsager Kirke, Rønde
04.02.2017, Gjøl Kirke, Gjøl
Det er gratis at deltage.
Tilmelding 3 dage før til: Vestervig Kirkemusikskole,
vvkms@km.dk
Program m.v. findes på DAP.

- Invitation til jubilæumsvandring på Den Danske
Klosterrute 2017

I løbet af januar/februar afholdes flere orienteringsmøder om jubilæumsvandringen. For uddybende
information henvises til DAP.

13. Aalborg Nordre Provsti
- Referat fra PU-møde den 06.12.2016

Til orientering.

- Referat fra PU-møde den 03.01.2017

Til orientering.

14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- Landsforeningen og Præsteforeningen har udsendt
fællesbrev

Et godt samvirke mellem præst og menighedsrådets
valgte medlemmer er en af de vigtigste forudsætninger
for menighedsrådets arbejde. Det skriver Søren Abildgaard (fmd. for Landsforeningen) og Per Bucholdt
Andreasen (fmd. for Præsteforeningen), i et fælles brev
til menighedsrådene.
Hele brevet kan læses på DAP.

- (D) Indbydelse til årsmøde torsdag den 26.01.2017
kl. 17.30 i Lindholm Kirke.

Indbydelsen omfatter alle menighedsrådsmedlemmer og
alle ansatte ved kirkerne med ægtefæller.
Tilmelding: senest den 18.01.2017 til Tommy
Aftenen slutter med et lille causeri med historier fra
Himmerland v/sognepræst Jens Brun, Gug.
Deltagere: Hanne E, Agnethe 2, Leif 4, Birthe 2, Lissy, Else
2, Lisbeth A 2, Hanne L 2, Kim?, Tommy 2.

- (D) Information om opstilling til Landsforeningens
bestyrelse

Til orientering.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- Diverse breve ifm. nedbrud før jul
- Vigtig skærpelse af sikkerheden i Kirkenettet

Til orientering.
Der er spærret for muligheden for selv at installere
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programmer på Kirkenet-pc´er fra torsdag den 12.01.
2017 kl. 15.00.
16. Personale

17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Diverse julehilsner
- Biskop Henning Toft Bro
- Forsikringsenheden
- Arkitektfirmaet Brøgger
- Huset Venture
- Oticon
- Folkekirkens Nødhjælp
18. Andet
- Ansøgning fra Danmission om at støtte ofrene i
Aleppo.

Intet

Til orientering

Læse mere på DAP. Ansøgning kan ikke imødekommes.

- Menighedsplejen afholder repræsentantskabsmøde
mandag, den 30.01. kl. 18.00 i Folkekirkens Hus

Fra VH deltager: Helene, Hanne E.

- Invitation fra personalekonsulenterne til
kursusaften for kontaktpersoner, onsdag den 25.01.
kl. 18.00 i Folkekirkens Hus.
Tilmeldingsfrist: 20.01.2017

Fra VH deltager: Jens A, Agnethe

- Tilbud fra Christian Borrisholt Steen, medlem af
Det Etiske Råd

Har været i VH inden for de seneste år.

- Opfordring fra Grøn Kirke, Folkekirkens Nødhjælp
og Danmission: Plant håb i Reformationsåret

Se yderligere på DAP.

-

Udsættes til næste møde.

Jens A har fået mulighed for at købe et
”vægtæppe” vedr. Martin Luthers liv og
handlinger – pris kr. 6.000.
Tæppet er fremstillet af Folkekirkens
Skoletjeneste i Aalborg i størrelse 6x1 m.
Der medfølger stativ til opstilling.

19. Næste møde
Skulle være 21.02.2017, men p.g.a. sogneaften skal
der findes en ny dato.

Mødet aflyses.
Næste møde afholdes i stedet den 7. marts 2017 kl. 19.

Mødet sluttede kl.: 21.40
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…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

………………………………………………..
Kim Johansen (KJ)

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

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

………………………………………………..
Birthe M. Madsen (BMM)

………………………………………………
Hanne B. Lind (HBL)

……………………………………………..
Agnete H. Christensen (AHC)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Hanne Eggers (HE)

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