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, tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:

Else Gjedde

Afbud:

Leif Christensen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- regnskab for 2014

- udkast til revideret budget for 2015

Godkendt

Regnskabet er langt om længe på plads. Regnskabet viser
et underskud på kr. 262.060, og der er en negativ
opgørelse af de frie midler på kr. 181.640.
Der er i regnskabet en specifikation af bemærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Endelig
godkendelse finder sted på aprilmødet, da
overførselspåtegningen efterfølgende skal godkendes.

3. Sognepræsten – Kirsten´s ”hjørne”

Der ligger forslag til besparelser og budgetjusteringer på
netto kr. 100.000. Forslaget blev vedtaget.
Der er konfirmand-arr. torsdag den 19. marts i Hals

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kirkegårdsudvalget

Nyt møde i udvalget lige efter påske. Jens indkalder
Vores gravere skal til kirkegårdskonference i morgen i
Nyborg.

6. Aktivitetsudvalget
- lørdag, den 21.03. kl. 14.00 i sognegården
- torsdag, den 26.03. kl. 19.30 i kirken
- skærtorsdag (02.04.) – gudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende spisning i kirken.
Tilmelding nødvendig – Læs i Vodskov og Hals Avis
7. PR-udvalget
- hjemmeside-samarbejde mellem sognene i gl.
Hals Kommune

Familien på farten – Island og Færøerne
koncert – Sæby Big Band
Fordeling af de praktiske opgaver: Udvalget har styr på
maden, præsten klarer gudstjenesten.

Der er kommet indbydelse til fælles møde pr udvalgene i
Gl. Hals kommune den 29. april. Forslag fra Vester
Hassing går på at der etableres links til de øvrige
hjemmesider. Vi mener vi har en god og velfungerende
hjemmeside.
Annoncering vedr. sletning af gravsteder ønskes fortsat
annonceret i Hals avis på kirkesiden. Der arbejdes på at
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vælge tidspunkt hvor der ikke er stort pres på anden
annoncering.
Til udsmykning af sognegården har vi fået tilbud fra Sæby
galleri, om opsætning af 10 -12 billeder om året. Der
arbejdes videre med sagen.
Forslag om stor blomsterkumme til placering på den
åbne plads ved sognegården.
Der arbejdes med tanken om anskaffelse af en
glasmontre til brug for udstilling af ”gamle ting”.
8.Byggeudvalget
- ansøgning til PU vedr. renovering / ændring af højde
på muren mellem kirkens P-plads og sognegården
9. Kirkeministeriet
- regulering af satser for konsulenter 2015

Der medbringes ansøgning til det forberedende
budgetsamråd vedr. renovering af muren mellem kirkens
p-plads og sognegården – anslået til kr. 300.000.
Satserne vedrører bl.a. følgende konsulenter:
kirkegårdskonsulenter, bygningskonsulenter (præstegårde) samt øvrige konsulenter. Til orientering.

- pris- og lønfremskrivninger fra 2015 til 2016

Kirkeministeriet plejer på nuværende tidspunkt at udmelde de foreløbige pris- og lønfremskrivninger til brug
for budgetprocessen. Materialet er forsinket, hvorfor de
foreløbige pris- og lønfremskrivninger udgør:
1,0 %: øvrig drift
1,1%: løn
2,1%: anlæg
Til orientering

- nyt cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast
ejendom under menighedsrådenes bestyrelse

Cirkulæret ændrer regler om salg af fast ejendom
(tjenesteboliger, landbrugsejendomme samt arealer og
bygninger uden for kirkegården), sådan at salget kan ske
uden licitation, men gennem en ejendomsmægler.
Cirkulæret træder i kraft den 15.04.2015.

10. Aalborg Stift
- Invitation til forårsaften på Børglum Kloster

Bibelselskabets Stiftsudvalg inviterer.
Tid: torsdag, den 23. april 2015 kl. 19.00
Sted: Børglum Kloster
Tema: Bibelen og den brug og betydning
Arrangement er gratis, men der er mulighed for at give
en gave til Bibelselskabets arbejde.
Fra Vester Hassing deltager: Ingen.

- introkursus for nyansatte i den Danske Folkekirke

tid: torsdag, den 30. april 2015 kl. 8.30 – 17.30
sted: Støvring Sognegård
tilmelding: senest den 10. april 2015 via: viborgstift.dk
Fra Vester Hassing deltager: Ingen.

- kursus i konfirmandforberedelse for børn med
særlige behov

Blev afholdt den 13.marts 2015. Fra Vester Hassing
deltog: Ingen.

- stiftsmidler – rentesatser for 2016

Følgende rentesatser for 2016 er vedtaget på stiftsudvalgsmødet den 25. februar 2015:
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Indlån: 2,0%
Udlån: 1,5%
Til orientering.
- referat fra 22. møde i stiftsråd i Aalborg Stift
Mødet afholdt den 25. februar 2015. Hele referatet kan
læses på DAP.
- nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd,
februar og marts 2015
- regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april
2015
11. Aalborg Nordre Provsti
- godkendte honorarsatser – budget 2016

- forberedende budgetsamråd

-referat fra PU-møde den 3. marts 2015
12. Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen af
menighedsråd (LM)
- (LM) afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser

- (LM) rapport om lønforbrug på formål nu udvidet til
at omfatte alle medarbejdere – facilitet i FLØS.
- (LM) – årsmøde (29.05 – 31.05.2015)
13. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE), Folkekirkens
IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)
- månedsnyhedsbrev fra FFE, februar 2015

- (FIT) Cirkulærer om sikkerhedsforanstaltninger i
Kirkenettet og den Digitale Arbejdsplads

Læs mere på DAP

Til orientering.
Satserne omfatter honorar til:
Formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer.
Til orientering.
Afholdes tirsdag, den 24. marts 2015 kl. 19.00
Sted: Vester Hassing Sognegård
Fra V.H. deltager: Jens A + Tommy + ?
Til orientering. Hele referatet kan læses på DAP.

Dagpengegodtgørelsesdagene (G-dagene) bliver nu
langsomt udfaset. Udfasningen af G-dagene er en følge
af en reform af beskæftigelsesindsatsen.
Til orientering

Fra V.H. deltager: Jens A – måske.

Temaet er denne gang:
Opbevaring af nøgler, tyveri fra olietank og netbankstyveri. Til orientering
Sikkerhedscirkulæret for Kirkenettet er revideret, og den
nye version er gældende fra den 1. april 2015.
Cirkulæret er blevet suppleret med ”cirkulære om
sikkerhedsforanstaltninger for den Digitale Arbejdsplads
(DAP-cirkulæret) – også gældende fra den 1. april 2015,
og det gælder for medlemmer af folkekirkens menighedsråd og brugere, som har fået adgang til den Digitale
Arbejdsplads. Til orientering

14. Personale
- nyhedsbrev fra personalekonsulenterne – marts 15

Til orientering

15. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Kald, Kunst og Karnov – om at være folkekirke

Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter indbyder:
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anno 2015: 23.3.2015 i Ribe og 24.3.2015 i Roskilde

det akademiske personale på stiftskontorerne, DOKSorganister, præster og provster i den danske folkekirke til
tværfaglig konference om Kald, Kunst og Karnov.

- ansøgning om støtte til Tværkulturel Kristen
Sommerlej (29/6 – 3/7 2015), Hørby Efterskole

Ansøgning kan IKKE imødekommes.

-Nordjysk Kirkedag, lørdag den 18. april 2015
kl. 10 – 16 i Vesterkær Kirke

Nordjysk Kirkedag er en fælleskirkelig inspirations- og
debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står
”arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage” med
repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den
Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige
Stiftsudvalg i Aalborg stift og folkekirkelige
menighedsråd.
Tilmelding senest den 8. april til: lars.m.jens@gmail.com
Fra Vester Hassing deltager: Ingen.

- Ny bog om bedre kommunikation med sognet.

Bogen er udgivet af Claus Due. Til orientering.

- Grøn kirke

Tommy orienterede.

- ansøgning fra FDF, Vester Hassing om støtte til
trykning af Kredshuslodsedlen for 2015

Beslutning: I lighed med tidligere år bevilges kr. 2.000.

- nyt fra Aalborgprovstiers menighedspleje

Kan læses på separat mail fra Tommy.

16. Andet
- byens nye hjertestartere er nu på plads
interesse for kursus-deltagelse?

Følgende deltager: Snarlig tilmelding til Jens A.
Else, Inger, Christian, Helene, Tommy har allerede meldt
sig. Jens tilmelder til Samrådet.

- Stae – Vester Hassing Samråd holder generalforsamling i sognegården, onsdag den 18. marts 15
kl. 19.30
17. Næste møde
tirsdag, den 21. april 2015 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.15

Fra Menighedsrådet deltager: Jens A, Tommy, Else

Afbud fra Lissy.

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

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

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

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

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

………………………………………………
Else Gjedde (EG)
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……………………………………………..
Inger Østergaard Serup (IØS)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Kirsten Ditlevsen (KD)

…………A f b u d………………………..
Leif Christensen (LC)

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