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 15. november 2016 kl. 19.30
i Sognegården – menighedssalen

Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Else Gjedde
Afbud:
Helene S. Knudsen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 31.10.2016

Pr. 31.10. viser regnskabet et overskud på ”kun” kr.
28.281 – set i forhold til målet på kr. 300.000.
Det forventede resultat vurderes p.t., at overskuddet
komme til at ligge mellem kr. 250-300.000, hvilket må
vurderes som tilfredsstillende.
Taget til efterretning.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- ”Kaffe-vagt” ifm. gudstjenester på Hassinghave

- 1. søndag i advent, 27.11. kl. 15.00 - familiegudstj.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Status vedr. automatisk dørlukning kirke og kapel

Else vil gerne fortsætte, og der er fundet en afløser, når
Else ikke kan.
Kirkens børne- og ungdomskor medvirker.
Afslutning for minikonfirmander, som også medbringer
”Fredslyset”, som bliver bragt til byen i løbet af ugen.
Efter gudstjenesten går vi samlet til Springvandspladsen
– synger et par julesange og ser julebelysningen tændes.
Borgerforeningen er vært ved gløgg og æbleskiver.
Udleveret nøgle til Torben (organist) overdrages til ny
organist Sara. Sara underskriver for modtagelsen som
efterfølgende afleverer kvitteringen til Leif.
Intet.

Efter seneste kontakt til Mariendal, så bliver opgaven
afsluttet den 22. november 2016.
Til orientering

- Status vedr. kirkegården (detail-planer/helhedsplan)

Wad arbejder på opgaven. Var aftalt færdigt primo
november, men forventes nu tidligst færdiggjort i starten
af januar måned 2017. Til orientering.

- Udbud af kirkens jord pr. 01.01.2017

Forpagtningen opdelt i 2 udbud ses d.d. i hhv. Hals Avis
og Vodskov Avis. Tilbud åbnes den 28.11 kl. 17.00 i
Sognegården.
Mht. salg af smålodder, så ligger sagen fremsendt fra PU
til Stiftet med anbefaling. Sagsbehandlingen i Stiftet
kender vi p.t. ikke tidsplanen for.
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Til orientering
- Fredning af gravminder (orientering fra mødet den
24.10. med medarbejder fra Aalborg Historiske Museum).

Der er udpeget 6 gravminder, der skal bevares. De
indstilles nu til Provstiet at godkende indstillingen.
Alle øvrige sten, der udpeges til bevaring sker for
menighedsrådets egen skyld.

- Status for granpyntning på kirkegården

Kører rigtig godt – trods dårligt vejr – forventes færdig til
omkring 1. søndag i advent.

7. Aktivitetsudvalget
- Koncert i kirken, søndag den 04.12. kl. 16.00

- Koncert i kirken, onsdag den 14.12. kl. 19.30

8.PR-udvalget

9. Byggeudvalget
- Orientering fra afleveringsforretningen den 15.11.
vedr. udskiftning af tag på præsteboligen.

10. Valgudvalget
- Konstitueringen af det nye menighedsråd.

11. Kirkeministeriet
- Vejledning vedr. foranstaltninger i forbindelse med
borgeres vold mod og chikane af præster.
- Fællesfondens budget for 2017

12. Aalborg Stift
- Anmodning om støtte til Stiftsudvalget for
Folkekirkens Mission
- Hans Tausens Fond – Kollekt 2016

Arrangeret af Sind Skolerne Aalborg.
Solist Marianne Mortensen
Entre: kr. 175,00
Julekoncert med egne kor v/organist Marianne Carlsen
Gratis entre
Stabilt antal hits på hjemmesiden, heraf er næsten
halvdelen nye besøgende.
Der skal vælges en ny repræsentant til repræsentantskabet for avissamarbejdet for Hals Avis. Emnet tages op
i januar-mødet.
Aflevering af arbejdet skete i dag – den 15.11. ved en
sammenkomst i Sognegården. Der blev påpeget nogle få
mangler, som skal færdiggøres, herunder også opfølgning på vandskade i køkken-/alrum.
Bekendtgøres således:
 Meddeles fra prædikestolen søndag den 27.11.
 Kirkens hjemmeside
 Hals Avis og Vodskov Avis

Orientering + vejledning kan læses på DAP.

Orientering. Kirkeministeren har godkendt fællesfondens
budget for 2017. Der gives bl.a. støtte fra
omprioriteringspuljen til en række folkekirkelige
initiativer.
Læs hele budgettet på DAP.

Vester Hassing MHR besluttede IKKE at støtte
anmodningen.
Hans Tausens Fond har i år kollektdag søndag den 11.
december (3. søndag i advent). Fonden har til formål at
fremme teologiske studier i Danmark, yder støtte til
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teologistuderende i studiets sidste fase.
Vester Hassing MHR besluttede IKKE at støtte
anmodningen.
Til orientering.
- Takkeskrivelse fra biskop Henning Toft Bro ifm 60
års fødselsdag
13. Aalborg Nordre Provsti
- Indbydelse til åbningskonference på Aarhus Universitet vedr. Luther, afholdes den 20. maj 2017.

Til orientering.

- Referat fra PU-møde den 01.11.2016

a) Sænkning af højden på mur mellem p-plads og Sognegård: PU anmoder om finansieringsplan forinden sagens
behandling.
b) Frasalg af jord fra avlsgården: Sagen videresendes til
Stiftet med henblik på rådgivning til MHR om arealmatrikulering m.v.

- Aalborg Julemærket 2016

Vi støtter ikke.

14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) årsmøde, torsdag den 26. januar 2017

Indbydelse med dagsorden følger ultimo december.
Venligst reservere datoen.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- FFE-nyhedsbrev november 2016

Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

16. Personale

Intet

17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Børnesagens Fællesråd - Anmoder om indsamling
juleaften.

Til orientering

-

Takkeskrivelse fra Kamillus i forbindelse med
Høstoffer
18. Andet

Til orientering
Intet

19. Næste møde
- Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00
Mødet sluttede kl.: 21.10.
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…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

………..…… a f b u d ……………….
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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