Vester Hassing Sogns 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, tirsdag den 19. juni 2018, kl. 19.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 31.05.2018

Forbrugsoversigten viser pr. 31.5.2018 et mindreforbrug
på kr. 188.940 mod et budgetteret mindreforbrug for
året på kr. 115.000. Det forventes, at budgettet holdes.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- drøftelse af liturgien ved gudstjenester
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”

Dette punkt udgår indtil videre.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- status anlægsarbejder - kirkegården
- forelæggelse af synsudskrifter vedr. følgende syn,
som blev foretaget den 15.06.2018:
- kirken, kapellet og kirkegården
- præsteboligen incl. præstekontor
- sognegården
- forpagterboligen
7. Aktivitetsudvalget
- Månedens tilbud – tirsdag den 26. juni kl. 19 - 21

Aftenhygge i sognegården.
Orientering om hvad det vil sige at være frivillig for
Vester Hassing Kirke.

8.PR-udvalget
9. Byggeudvalget

Ingen nyheder.

10. Personale

Der er udarbejdet et forslag til arbejdsmiljøbeskrivelse,
som p.t. gennemgås kritisk i samarbejde med Leif.
Beskrivelsen forelægges MHR på mødet i august.
Karina på kirkegården er uddannet som anlægsgartner –
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hun fortsætter på kirkegården.
Pr. 25.6.2018 er der ansat en ny voksenlærling på
kirkegården – Vinni Sørensen.
Pernille er pt. sygemeldt på ubestemt tid.
11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
- Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den
25.05.2018.

- Nyhedsbrev nr. 4 om OK 18

TH har underskrevet databehandleraftaler mellem
Veser Hassing Sogns Menighedsråd og Danmarks Kirkelige Mediecenter, EG Brandsoft A/S samt Skovbo Data.
Herudover har TH kvitteret for modtagelsen af følgende
cirkulærer: 1) cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende
økonomi-, betalings-, administration-, HR- og lønområdet og 2) cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse
med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende
personregistrering, valg til menighedsråd samt sognebåndsløsning.
Nyhedsbrevet omhandler oplysninger om afslutningen
af OK18-forhandlingerne og resultaterne. Læs mere på
DAP

Aalborg Stift:

Ingen nyheder.

Aalborg Nordre Provsti:

Ingen nyheder.

Landsforeningen af Menighedsråd:
- Der er udsendt følgende i overskriftform

- Fra årsmødet

Spørgsmål og svar om persondata
Få styr på adgangene til Den Digitale Arbejdsplads
Guide til persondata
Privatlivspolitik for medlemmer af LM
Folkekirken og de unge
Fokus på rollen som arbejdsgiver
Formand for LM
Folkekirken står stærkt i danskernes bevidsthed
Folkekirken vil hjælpe pressede unge
Distriktsforeningerne skal redefinere sig selv
En weekend med udsyn

Distriktsforeningen:

Ingen nyheder.

IT-Kontoret:

Ingen nyheder.

Folkekirkens Forsikringsenhed:

Ingen nyheder.

12. Debat-hjørnet - ordet frit
- Opfordring fra Kirkens Korshær om hjælp
13. Andet

Side 2 af 3

Vester Hassing Sogns 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

- kort orientering fra LM´s årsmøde (Jens A.)
- orientering fra formands- og kasserermødet den
13.06.2018

Et årsmøde uden den store dramatik men med stor
talelyst. Specielt var der stor talelyst omkring ”De unges
tilknytning til folkekirken” mens der stort set ikke var
indlæg vedr. ”Demokratisering af folkekirkens økonomi”
og ”Interessevaretagelse af en mere demokratisk
folkekirke”. De sidste to emner var dog ikke særlig godt
forberedt, hvorimod sagen vedr. de unge var lagt op på
et for højt plan. Stort bifald til de indlæg, der tog
udgangspunkt i det lokal netværk med f.eks. FDF.
Der budgetteres med en stigning af kontingentet til LM
som følge af flere opgaver samt færre MHR.

14. Næste møde
tirsdag, den 21. august 2018 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.:

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

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

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

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

………………………………………………..
Agnete Holte Christensen (AHC)

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

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

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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