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, lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Jessie Jørgensen, Pernille Ravnholt Nielsen, Birthe Madsen, Lissy Larsen

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra kassereren
- Regnskab for 2019

Som følge af Covid-19 blev mhr-møderne den 17.03. og
21.04.2020 aflyst.
Dette møde er ikke offentligt tilgængelig jfr. skrivelse af
den 06.04.2020 fra Kirkeministeriet.
Dagsorden godkendt.
Regnskabet blev godkendt på mødet den 18. februar
2020. Det godkendte regnskab er nu afleveret til
Provstiudvalget med følgende påtegning:
Vester Hassing Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
36423714, Regnskab 2019, Afleveret d. 20-02-2020
17:23. Blev godkendt.

- Regnskabsinstruks

Gennemgået og underskrevet

- Budget 2021

Er udsendt den 06.04. i separat mail fra Jens A.
Budgettet blev godkendt. Overførselspåtegning
godkendes på næste møde

- Kvartalsrapport pr. 31.03.2020

Udsendes inden mødet af Hanna B.
Forbrugsrapporten viser et overskud på ca. 120.000.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
Til orientering

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- nye foreløbige konfirmationsdatoer:
A-klassen, lørdag den 15.08. kl. 10.30
B-klassen, lørdag den 22.08. kl. 10.30
C-klassen, søndag den 23.08. kl. 10.30
’- brev fra biskoppen vedr. lys i vinduerne og
klokkeringning samt særlig flagning.

Til orientering

’- Ønske om at der åbnes op for ansatte til at kunne
arbejde med aleneopgaver.
4. Sognepræsten – Pernille´s ”hjørne”

Menighedsrådet fastholder den nuværende beslutning.

5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”

Intet

Intet
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6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- orientering fra kirkegårdskonferencen den 05.03.

EN god oplevelse med masser af gode indlæg. Leif
orienterede om bl.a.
Genbrug af gravsten
Hvordan er medarbejdernes særlige rolle i
samspil med de besøgende på kirkegården
Kirkegården som oplevelsesrum omkring
eftertanke, rekreation og refleksion.

- orientering om kursus i Jetsmark den 09.03.

Kurset var en god oplevelse med udvikling af
nytænkning og sanselighed for deltagerne.

- vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsdrift

Vedtægten er underskrevet den 26.03.2020 og er på
kirkens hjemmeside samt Aalborg Stifts hjemmeside.

- fastlæggelse af afholdelse af ordinært syn 2020

Torsdag den 4.6.2020 kl. 9.00 – 14.00. Ingen startkaffe.

’- Energiaftale

Der har været møde med Energitjenesten omkring
optimering af el og varme i Sognegården og Kirken. Der
udarbejdes en rapport til brug for at kunne ændre og
forbedre udnyttelsen af hhv. el og varme.

’– Forpagtning – information

Der er lagt op til en genforhandling af aftalen – snarest.

’- samarbejde med Vester Hassing Skole

Samarbejde med skolen om brug af kirkegården til
oplevelser og biodiversitet. Vinni og Dorthe har taget
udfordringen i fortsættelse af Corona-situationen.
Følg med på hjemmesiden og facebook.

7. Aktivitetsudvalget
8.PR-udvalget / Grøn kirke
’- spørgeskema Grøn Kirke

’- Status vedr. ny hjemmeside
9. Byggeudvalget

10. Personale
- nyhedsbreve fra personalekonsulenterne:
februar 2020:
- marts 2020:
- marts 2020 (II):

Spørgeskema vedr. tiltag omkring klima og energi
udfyldes og sendes til Stiftets grøn kirke-udvalg.
Omlægning til ny hjemmeside under Danmarks Kirkelige
Mediecenter er klar til brug pr. 1. juli 2020.
Følgende anlægsopgaver ønskes udført i 2021 i maskinhuset:
Ny el-installation, fjernstyret hejseport, ny indgangsdør
til værkstedet, værkstedet isoleres, så det er frostfrit.
Ansøgning om finansiering kr. 200.000 er sendt til PU.
Indarbejdes i budget 2021.
Omhandler betalt frokostpause, ret til betalt barsel,
ferieplanlægning – restferie og sommerferie.
Corona-situationen, nyansættelse – sæsonansættelser.
Nyt om medarbejdere med udendørs arbejde under
corona-krisen.
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Nye ansatte på kirkegården, da 2 medarbejdere har sagt
op før sæsonstart.De nye er Dorthe Schmidt og Morten
Rubien.
11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
1) Kirkeistandsættelsesordningen 2020
2) Regnskabsdata for menighedsråd og PU 2018 samt
tal for folkekirkens samlede økonomi
3) Ny ferievejledning til menighedsrådene
4) Afleveringsfrist for regnskab 2019
5) Orientering/tiltag i.f.m. coronavirus/Covid-19
6) Ny dato for orienteringsmøde vedr. mhr-valg

Aalborg Stift:
7) Invitation til Folkekirkens Sorgkonference
Tirsdag, den 15.09. kl. 9.30-16.00 i MCH Herning
Kongrescenter. Tilmeldingsfrist: 31.08.
8) Vejledning fra biskopperne – Folkekirkens
Coronatiltag
9) Ny procedure vedr. bygge- og istandsættelsessager
10) Kirketællinger
Aalborg Nordre Provsti:
11) Statistisk materiale for perioden 2015-2019
12) referat fra PU-møde den 03.03.2020
13) referat fra PU-møde den 07.04.2020
14) Folkekirkens Familiestøtte
15) aflysninger

16) orientering/tiltag ifm. coronavirus/Covid-19
Landsforeningen af Menighedsråd:
17) Årsmødet den 5. – 7. juni er udsat til den 30.10.01.11.2020. Tilmelding – afventer nyt fra LM.

Ansøgningsfrist: 01.09.2020.
Data findes på DAP.
Vejledning findes på DAP.
Den 20.03.20 blev fristen forlænget til den 01.05.2020
og den 24.04. meddelte KM, at fristen forlænges ikke.
Der henvises til DAP.
Orienteringsmødet om valg til mhr flyttes fra tirsdag
den 12. maj til tirsdag den 9. juni 2020.

Hele skrivelsen findes på DAP.

Der findes selvbetjeningsløsning på DAP.
Til orientering.
Skal fortsætte – også i denne tid.

Materialet omfatter deltagerantallet i arrangementer,
gudstjenester og kirkelige handlinger i de enkelte sogne.
Hele referatet kan læses på DAP.
Hele referatet kan læses på DAP.
Ole Elbæk er ansat som ny leder pr. 01.04.2020.
23.03.: forberedende budgetsamråd.
26.03.: stormøde.
11.05.: formands- og kasserermøde.
Til orientering.

Til orientering.

Distriktsforeningen:
18) Forårsturen den 13. juni er aflyst.

Til orientering.

IT-Kontoret:
19) Ny måde at logge ind i webmail på.

Fra uge 10 logges ind på en ny måde på Kirkenettet.

Folkekirkens Forsikringsenhed:
20) Nyhedsbrev februar 2020 omhandler:
12. Debat-hjørnet - ordet frit
- ændring af punkt 11 på dagsordenen

Rejseforsikring – Gør livet surt for tyven – Storm.
Der vil fremover kun komme de punkter på under
emnet, der kræver en eller anden form har høj
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aktualitet samt for tilmelding. Det skulle give mere tid
til at drøfte tiltag mv. omkring kirkens liv og vækst.
- menighedsrådsvalg

Der skal vælges 7 medlemmer til MHR og der er behov
for minimum 1 emne til rådet og 3 suppleanter. Der skal
startes annoncering herom de sædvanlige steder.

13. Andet
- ansøgning fra FDF om støtte kr. 3.000,00 til
trykning m.v. af lodsedler.

Beslutning: Godkendt.

- ansøgning fra tværkulturel sommerlejr i Hørby

Beslutning: Afvist

’- Der skal straks etableres sikkerhedsforanstaltninger
på samtlige pc-ere under MHR.
14. Næste møde
tirsdag, den 26. maj 2020 kl. 19.00

Hanna følger op.

Mødet sluttede kl.: 13.15

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

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

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

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

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

………………A F B U D…………
Birthe M. Madsen (BMM)

……………………………………………..
Else M. Gjedde (EMG)

………………A F B U D………………….
Lissy Larsen (LL)

………………A F B U D……………..
Jessie Jørgensen (JJO)

………………A F B U D……………...
Pernille Ravnholt Nielsen (PERN)

……………………………………………..
Leif Christensen (LC) medarb.repr.

……………………………………………..
Hanna Buchwald (HB)
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