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

REFERAT fra
Menighedsrådsmøde, onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Else Gjedde
Christian B. Steen, Jessie Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- regnskab for 2015 til endelig godkendelse

Godkendt.

Regnskabet blev godkendt på mødet den 16. februar
2016. Det godkendte regnskab er nu afleveret til
Provstiudvalget med følgende påtegning:
Vester Hassing Menighedsråd, CVR-nr. 36423714,
Regnskab 2015, Afleveret d. 09-03-2016 11.15.
Regnskabet 2015 er hermed endelig godkendt af MHR.

- budget 2017

Der er for budget 2017 udsendt information fra Stiftsrådet vedr. forrentning af lån og indeståender i Stiftet.
For udlån fastholdes rentesatsen til 1½% hvorimod indeståender sænkes fra 2% til ½%. Det betyder, at indtægterne på kirkegården falder med over kr. 100.000 i 2017.
Der er p.t. ikke planer om at der gives kompensation for
de manglende indtægter, ligesom beslutningen om en
egenfinansiering på 50% er uændret.
MHR afventer ind til videre yderligere informationer –
herunder evt. informationer på det forberedende
budgetsamråd den 29. marts 2016 i Lindholm Kirke.

’- budgetopfølgning for 2016

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”

Da der er problemer med bogføring af lønningerne fra
FLØS til økonomisystemet. Venture følge løbende op på
problemet.
Når der er fundet en løsning på problemet i FLØS og
Stiftet, vil der blive udsendt den aftalte/besluttede
oversigt/information om budgetopfølgningen for 2016.
Intet

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5. Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”

”Konfi-dag i Hals” den 15. marts – Emne: Påske.
Hjælpere har meldt sig.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- ansøgning til PU om §6-midler til etablering af
varmestyring i kirken og etablering af automatisk
åbne-lukke funktion til døre

Videresendt til Aalborg Stift med anbefaling af lån op til
kr. 100.000,00, som afdrages over 5 år. Første afdrag i
juni-termin 2017. Der skal afregnes renter fra
udbetalingstidspunktet fra Stiftet.
Stiftet har forinden arbejdet iværksættes anmodet om
beskrivelse af såvel placeringen af varmestyringssystemet samt beskrivelse af den automatiske åbne-lukke-
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funktion på dørene – herunder billeder af døre samt
beskrivelse af ledningsføring.
Beskrivelsen skal indsendes ad tjenestelig vej via PU.
Beskrivelse med fotos udarbejdes snarest og indsendes.
’- status på projekt vedr. kirkegården og muren mod
P-pladsen i PU.
7. Aktivitetsudvalget

10. Kirkeministeriet

Konsulentudtalelse m.v. til PU foreligger p.t. ikke,
hvorfor PU har udsat sagernes behandling.
Cafe-aften den 10. marts kl. 19.30.
Møde i udvalget den 30. marts kl. 18.30 i Sognegården.
”Kun” ca. 300 besøgende den seneste måned + Facebook.
Indkøb af blomsterkummer ved Sognegården udsættes
til 2017.
Nyt tag til Sognegården og Præstebolig kører efter den
reviderede plan vedr. indsendelse af overslag fra
håndværkerne. Gennemførelse er uændret.
Intet

11. Aalborg Stift
- nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

Februar-udgaven kan læses på DAP.

8. PR-udvalget

9. Byggeudvalget

- referat af Stiftsrådets 26. ordinære møde den
25.02.2016

Hele referatet kan læses på DAP.

- Indbydelse til årsmøde i Aalborg Stift for DSUK fredag, den 8. april 2016 kl. 16.30. Sognegården i
Frejlev

Fra VH deltager: Ingen

- Invitation til officiel åbning af Folkekirkens Hus –
søndag, den 20. marts 2016

Fra VH deltager: Tommy med frue.

12. Aalborg Nordre Provsti
- referat fra PU den 01.03.2016

Hele referatet kan læses på DAP.

- Indkaldelse til forberedende budgetsamråd tirsdag, den 29.03.2016 kl. 19.00 i Lindholm
Kirkes underetage

Fra VH deltager:
Jens A. og Tommy H.

- Indbydelse til studietur til Færøerne – 26. juli 2. august 2016

ANP har besluttet at betale for 1 persons deltagelse i
studieturen. Ansøgningsfrist: 22.03.2016.
For at komme i betragtning skal man være medlem af
folkekirken og bo i provstiet eller være ansat i
folkekirken med arbejdssted i provstiet.
Aftenens formål er at give alle interesserede i kirkernes
arbejde de bedste forudsætninger for at stille op til
menighedsrådsvalget den 8. november 2016.
Der tages kontakt til mulige nye emner til MHR.
Tilmelding til Tommy senest den 22. marts 2016.
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14. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
15. Personale

16. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- ansøgning fra Aalborg Budolfi Provsti om bidrag
til bispeportræt i Domkirken i Aalborg Stift. Der
søges om kr. 800 – 1.000.

Intet

Der har været afholdt møde i Driftsledelsen for kirkegårdssamarbejdet, og her er det godkendt, at der strammes op på styringen af timeforbruget på kirkegårdene
med udgangspunkt i den fremlagte plan.
Lone genansættes ikke som gravermedhjælper, da hun
har fået andet arbejde.
Beslutning: Der afregnes kr. 800,00.

- indstilling til Årets Kirkefrivillige 2016

Der kan læses mere herom på DAP.

- ansøgning fra udvalget bag Kirken på Festival 2016 i
Nibe:
1) kr. 1.500,00 til kirketelt.
2) ”vagt-hjælp” i kirketeltet.

Beslutning: Der sendes kr. 1.500,00.

17. Andet

TV-Nord kommer på besøg den 5. april.

18. Næste møde
tirsdag, den 19. april 2016 kl. 19.00

Mødet sluttede kl.: 18.00

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

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

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

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

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)

……………………………………………..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJ)

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