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

REFERAT fra
menighedsrådsmøde, tirsdag, den 13. maj 2014, kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:

Else Gjedde

Afbud:

ingen – alle mødt!!

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- kvartalsrapport pr. 31.03.2014
- udkast til budget 2015
3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- konfirmationsindsamling 2014
- konfirmationsdatoer for 2017

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
- møde afholdt den 29.04.2014

- møde i kirkegårdssamarbejdet den 01.05.2014

Godkendt.
Godkendt
Fremlagt – drøftes og godkendes på mødet den 10.6.14
Da henvendelsen er udsendt så sent, tages henvendelsen
som en orientering.
Der meldes ikke noget ud herom på nuværendes
tidspunkt.
Jessie har fået en henvendelse fra Gideonitterne om at
måtte fortælle om sig selv i forbindelse med en
gudstjeneste eller lignende. Jessie aftaler nærmere.
Jessie har aftalt med Helle, at hun tilknyttes legestuerne
fra efteråret. Legestuen skal være et forum – også
omkring kirkelige emner. Der sker også en tilknytning
heraf vedr. babysalmesang.
Intet

Et stort og omfattende referat indeholdt flere punkter til
beslutning i mhr.
- Rydning af gravsted mod betaling, hvis der ikke
er tale om legataftale – godkendt
- Prisen for at få en sten i Mindelunden i 10 år –
hæves fra 565 kr til 1.000 kr. - godkendt
- Ingen kontant betaling for ydelser i kirke og
kirkegården – godkendt igen.
- Udlevering af nøgle ifm. Pyntning af kirke ved
kirkelige handlinger uden for normal arbejdstid
– nøglen afleveres ifm med handling – godkendt
- Brevudkast til bedemændene godkendtes.
- Spørgsmålet omkring ”Chip-ning” af maskiner
kunne ikke godkendes.

1

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

- endelig godkendelse af helhedsplan over kirkegården

6. Nyt fra aktivitetsudvalget

7. Nyt fra PR-udvalget
- møde afholdt den 14.04.2014

8. Nyt fra byggeudvalget
- håndværksmæssig status på byggeprojekterne
- konferencebord + stole til præstekontor
- økonomisk status på byggeprojekterne
- næste byggemøde: torsdag, den 22.05. kl. 08.00
9. Nyt fra Kirkeministeriet
- nye regler om brug af kirker, registrering af gravminder samt om udvalg om kirkegårde
- håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og selvforsikringsordning
- nyhedsbrev nr. 19 – Folkekirkens Personale
- FLØS-Nyt april 2014
- kirkeistandsættelsesordningen
- handlingsplan for opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen
10. Nyt fra Aalborg Stift
- tillæg om kirkebetjeningens deltagelse ved vielser
underfor kirkens rum
- kirketælling
- regulering af boligbidrag pr. 1. august 2014
- Fri 1. maj og Grundlovsdag (05.06.) med løn ?
- stillingsopslag (konstitueret præstestilling)
- Folkekirkens Hus – præsentation og idé
Stormøde tirsdag den 27.05, kl. 19 – 22 i
Margrethekirken, Revlingbakken 18, Aalborg

-

Helhedsplanen for kirkegården godkendtes.
Fremsendes herefter til kirkegårdskonsulenten
til udtalelse.
Der er foreslået en mindre reduktion i midlerne til
arrangementer i budget 2015.
Programmet er nu planlagt og afventer endelig
færdiggørelse.
Der skal sættes kryds i kalenderen den 6.9., hvor der
arrangeres sogneudflugt.
571 besøgende på hjemmesiden i april – heraf ca. 50%
nye. Det må betegnes som meget tilfredsstillende.
Nyt informationsbrev blev taget godt imod.
Facebook siden er nu etableret i en åben gruppe på
grund af økonomien. Christian har været på siden. Der
skal imidlertid laves yderligere før det fungerer helt godt.
Tommy orienterede om den aktuelle status.
Tilbud på borde og stole fra Daarbak blev godkendt –
tilbud lød på ca. kr. 200.000 incl. moms og levering.
Udarbejdes af Per Seeberg til næste byggemøde
Til orientering
Udførlig beskrivelse findes på DAP.
Er blevet opdateret og findes på DAP.
Til orientering
Til orientering
6 projekter støttes i 2014 (20 ansøgninger).
Til orientering

Tilorientering
Biskoppens brev og vejledning til hvad der skal tælles.
Stigning: 1,9 %.
Til orientering – det har man ikke.
Opslået: 06.05. – ansøgningsfrist udløber: 26.05.
Tilmelding nødvendig senest den 21.05. på:

Hver enkelt medlem tilmelding selv på
folkekirkenshus@gmail.com
med oplysning om navn, mail og telefonnr.

11. Nyt fra Aalborg Nordre Provsti
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- referat af PU den 06.05.2014
12. Nyt fra Distriktsforeningen (D) og Landsforeningen
af Menighedsråd (LM)
- anmeld hærværk mod kirker
13. Nyt fra Folkekirkens Forsikringsenhed (FF),
Folkekirkens IT (FIT) og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR)

Læs evt. på DAP.
Henstilling til at anmelde, hvis det sker.

14. Nyt vedrørende personale

Intet nyt

15. Nyt vedrørende skrivelser, efterretninger,
publikationer m.v.
- Visionsmøde den 29.05. i Hou – Invitation er mailet
- Forårstur den 21.06.2014 med Distriktsforeningen
- Fællesmøde den 20.05.2014 kl. 19.00 i Vester
Hassing Hallen.
- ansøgning fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i Aalborg om tilskud til sommerlejre
16. Andet
- kirkekaffe næste gang ?
17. Eventuelt
18. Næste møde
- tirsdag, den 10. juni 2014 kl. 19.00

intet

Tilmeldingsfrist senest den 22. maj til Lissy.
18 deltagere fra Vester Hassing er tilmeldt
Fælles møde for foreninger og erhvervsliv i området Tommy, Jessie, Leif tilmeldes/er tilmeldt.
Afslag.

Tages op senere.
Intet

Husk at melde evt. afbud i god tid

Mødet sluttede kl.:22.20
……………………………………………..
Tommy Hvedhaven (TH)

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

………………………………………….
Jens Andreasen (JA)

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

………………………………………………….
Christian Borrisholdt Steen (CBS)

……………………………………….
Else Gjedde (EG)

……………………………………………..
Lissy Larsen (LL)

…………………………………………………….
Peder Møller Jacobsen (PMJ)

………………………………………
Lisbeth Bukh)

p.t. orlov
……………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJO)

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

……………………………………
Inger Østergaard Serup
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