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 07. marts 2017 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Anja Møller, Else Gjedde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Regnskabet for 2016 – er rundsendt forud for mødet

Godkendt

Regnskabet viser et mindre-forbrug på kr. 258.725 mod
budgetteret kr. 200.000. Dvs. et større mindreforbrug på
kr. 58.725, hvilket må siges at være tilfredsstillende set i
lyset af et højt aktivitetsniveau over hele linjen.
Der henvises til bemærkningerne i det udleverede udkast
til endeligt regnskab.
Efter godkendelse af regnskabet, skal MHR på det næste
møde godkende den elektroniske overførselspåtegning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

- Budget-ønsker til 2018
(forberedende budgetsamråd i PU afholdes 03.04.17)

Der har i februar måned været afholdt møde i kirke- og
kirkegårdsudvalget. På mødet blev det aftalt at komme
med følgende udkast til anlægsønsker – i prioriteret
rækkefølge:
1. Omlægning af stierne i afd. 2 og 3 jf. detailplan
fra Wad fra januar 2017 – kr. 350-400.000
2. Omlægning af nuværende lapidarium til
naturskov jf. detailplan – ca. kr. ??
3. Anlæggelse af nyt lapidarium i afd. 2 langs syddiget til midlertidige gravminder – ca. kr. ??
4. Forbedret belysning på P-pladsen ved muren
mod sognegården – ca. kr. ??
5. Flytbar lærred og projektor til kirken – ca. kr.
10.000.
6. Udskiftning af tag på Sognegård –
prisfremskrevet til 2018-niv. kr. 360-450.000
Emnet udsættes til mødet den 21. marts 2017.

- Driftsønsker – anskaffelser i forlængelse af møde i
kirke- og kirkegårdsudvalget 15.02.2017

På samme møde blev der ønsker til ekstraordinære
driftsudgifter – i uprioriteret rækkefølge:
1. Anskaffelse af 4 informationsskilte til
kirkegården – tilbud modtaget på ca. kr. 20.000
2. Udskiftning af betræk på stolene i hall-en –
anslået pris – ca. kr. 10.000.
3. Blomsterkumme til pladsen uden for Sognegården – anslået pris ca. kr. 20.000 (kan evt.
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finansieres af henlæggelse)
Anskaffelse af el-klaver primært til kirken –
anslået pris ? – Ønsket er trukket efterfølgende
5. Anskaffelse af vitrineskab og ”bibel-hylde” til
kirken – anslået pris ca. kr. 10.000
Emnet udsættes til mødet den 21. marts 2017.
4.

- Kirken kan modtage elektronisk indsamling

Der er taget kontakt til SparNord med henblik på at få
etableret MobilePay til indsamlinger i kirken.
Til orientering.

- Forslag om generel overgang til LED-belysning

I forbindelse med initiativer omkring energibesparelser
mv, herunder Grøn Kirke, så indstilles det til MHR at
godkende, at mulighederne for at overgå til LEDbelysning udnyttes og iværksættes kontinuerligt.
Beslutning: Godkendt

- Underskrift af nyt regnskabsregulativ

Underskrevet. Sendes til Venture/Revisionen.

3. Sognepræsten – Hanne´s ”hjørne”
- møde med pressen

06.03. kl. 17.30 Allan Mortensen, Hals Avis
07.03. kl. 17.30 Erik Amstrup, Vodskov Avis

- 19.03.: kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 11.00

Kirkekaffe arrangeres af følgende fra mhr.

- forslag om mindre ændring i.f.m. altergangen

Udsættes til senere.

- 13.04.: skærtorsdag, gudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende spisning i kirken.

Fordeling af opgaver:
Lammesteg m.v. – Jens A
Drikkevarer – Jens A
Kartofler – Helene, Else
Salat – Lisbeth A
Borddækning – Birthe, Agnete og Leif
Annoncering: hjemmeside + Hals Avis i uge 13 og 14.
Sidste frist for tilmelding er den 7. april til Kirkekontoret
tlf. 98256012 eller på mail: LIL@KM.DK.

- Hanne’s konstitution er forlænget til og med
27.02.2018.

Til orientering.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejder – Charlotte´s ”hjørne”

Dette punkt udgår indtil videre.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Kirkegårdskonference den 9. marts 2017, Nyborg
Strand

Leif, Sørn, Stina og Jens A deltager. Udgifterne afholdes
over kirkegårdenes drift.

’- Ny belægning på stierne i afd. 1

Der er indhentet tilbud på opgaven og billigste pris kom
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fra Gug Anlæg og Plantecenter. Opgaven incl. udgifter til
landskabsarkitekt Wad kan holdes inden for anlægsbevillingen fra PU på kr. 300.000.
Arbejdet iværksættes, når godkendelse fra hhv kirkegårdskonsulenten og PU foreligger.
’- Renovering af muren mellem P-plads og Sognegård

Der er indhentet tilbud på opgaven og billigste pris kom
fra Murer Preben Jakobsen, Ulsted. Der er fremsendt
finansieringsplan til PU/STØ til godkendelse.
Arbejdet iværksættes, når tilladelse foreligger.

’- Varmestyring i kirken samt automatisk låse-lukkesystem ved våbenhus og toiletter

Arbejdet er afsluttet og afleveret.

’- Fremtidig granpyntning på kirkegården

Arbejdsmiljømæssigt er det ikke længere tilladt at kravle
rundt - som tidligere - for at granpynte gravstederne. I
stedet kan pyntningen ske på ”plader”, som så lægges på
gravstederne. Inspiration til løsning er indhentet af
personale fra kirkegårdene.

’- Organisation vedr. kirkegårdssamarbejdet

På seneste fællesmøde omkring kirkegårdssamarbejdet
blev det besluttet at indstille til MHR, at den nuværende
løsning med, at Leif har det overordnede ansvar for både
Vester Hassing, Øster Hassing og Gåser kirkegårde
forlænges med 1 år, altså frem til 30.6.2018. I praksis
sker det ved, at Stina har det daglige tilsyn og kontakt på
kirkegården - og honoreres herfor.
Årsagen er, at der er aktiviteter i spil omkring ændring i
reglerne vedr. det administrative grundlag, samt at der
muligvis også kan komme ændringer i overenskomsterne
i foråret 2018.
MHR godkendte forlængelsen.

- Grøn Kirke

Det nedsatte udvalg har afholdt møde og referat er på
vej. Der p.t. 29 ud af 48 punkter er opfyldt. Der kræves
25, så anmodning om at blive ”Grøn Kirke” afsendes
snarest.

7. Aktivitetsudvalget
- Lørdag, den 11. marts kl. 14.30 koncert i Sognegården
- Onsdag, den 22. marts kl. 19.00 café-aften i
Sognegården
8.PR-udvalget
- Der har været afholdt møde den 03.02.2017, hvor
eksempelvis følgende er debatteret:
- annoncering i Hals Avis og Vodskov Avis
- hjemmesiden
- facebook

”Korsbæk Trioen” – musik og fortælling
Entre: kr. 100
Syng – sammen med Voices2Hear (vinter/forår)
Entre: kr. 20

Nuværende tiltag fungerer tilfredsstillende.
Pt. 230 ”likere” og fast ca. 700 hits pr måned
-
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- kirkefolderen
- kunst i sognegården
- infotavler på kirkegården (se pkt. 2)
- Grøn kirke (se pkt. 6)
- blomsterkumme til forpladsen ved sognegården
(se pkt. 2)
9. Byggeudvalget
- Projekt udskiftning af tag på præsteboligen.

10. Debat-hjørnet
- brug af opsatser (kan bruges ved dåb med bloklys i
midten, konfirmation, bryllup, begravelse/bisættelse eller anden højtidelighed i kirken (påskedag,
pinsedag).
- Information fra konferencen den 05.03.

11. Kirkeministeriet
- Opdateret vejledning vedrørende opkrævning af
betaling for hækklipning, græsslåning m.v.

12. Aalborg Stift
- Referat af 5. økonomimøde i stiftsrådet den 24.01.

Forslag om ”rusten” udgave svarende til lignende andre
steder i byen. Anskaffelsespris anslået til ca. kr. 20.000.

De sidste byggeregninger er modtaget. Byggeregnskab er
modtaget. Sagen er afsluttet.

Tidligere beslutning omgøres. Brugen er fremover uden
beregning.

God inspiration og gode indlæg. Det overvejes at lave en
inspirationsdag med ekstern konsulent.

VH anvender model nr. 1 – uændret.

Hele referatet kan læses på DAP.

- Nyhedsbrev fra Stifternes Bygge- og Plangruppe,
januar 2017

Samtlige konsulenter under folkekirkens konsulentordning og statens konsulentordning har fået forlænget
deres ansættelse til og med udgangen af 2018.
Byggehåndbogen er gjort mere læsevenlig.
Der er nye afsnit i håndbogen, hvor der specielt gøres
opmærksom på:
 kirkegårdsvedtægt og protokol
 plansager, fredninger mv.
 begravelsesplads
 rådgivningsaftale
 projektindhold

- Invitation til årsmøde i Aalborg Stift for DSUK
fredag den 17. marts kl. 16.30 i Klosterkirken,
Aalborg.

Tilmelding: senest den 10.03.2017

- Rentesatser og udskrivningsprocent for 2018

Rentesatser for stiftsmidlerne 2018 er uændret:
 Indlån: 0,50 %
 Udlån: 1,50 %
Udskrivningsprocenten for Det bindende Stiftsbidrag
2018 er uændret: 0,60 %
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- Nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.

- Folkekirkens mellemkirkelig Råd

Nyhedsbrevene kan læses på DAP.

- Strukturdebat i sognene 2017

Der bør afholdes et menighedsrådsmøde i sensommeren
2017, hver emnet er ”Refleksioner vedr. den kirkelige
struktur i Aalborg Stift frem mod år 2025”. Der udsendes
til dette brug et samtalepapir fra Aalborg Stift i
begyndelsen af maj måned.
Herudover reserveres den 29.08., hvor der holdes stormøde i Folkekirkens Hus. Invitationer med tilmeldinger
udsendes med brev i begyndelsen af maj måned.
Den 20. maj afholdes stiftsmenighedsrådsstævne i
Aalborg. Program kommer tidligt forår.

- Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Mellemkirkelig rejse til Sachsen – se kirkens diakonale
arbejde. For yderligere information henvises til DAP.

- Sjælesorg på Nettet

Gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu for
at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra
smartphone, iPad eller computer. Bør implementeres på
hjemmesiden.

- Referat af Stiftets 30. ordinære møde den 27.02.

Hele referatet kan læses på DAP.

13. Aalborg Nordre Provsti
- Referat fra PU-møde den 07.02.2017

Til orientering.

- Indbydelse til præster om konference om
undervisning af børn
og unge med særlige behov. Onsdag den 17. maj
kl. 10 – 15.15 i Folkekirkens Hus, Aalborg

Tilmeldingsfrist: 05.05.2017
Det er gratis at deltage i konference
Hele programmet kan læses på DAP.

- Vi mangler frivillige til at være telefonvagt

Sct. Nicolaitjenesten mangler frivillige. Der kræves 21
personer for at dække en vagtuge. Der arbejdes hen
imod, at den enkelte ”kun” har vagt hver anden gang,
dvs. 4-5 gange om året.
For yderligere information kan domprovst Niels Christian
Kobbelgaard kontaktes på nck@km.dk eller mobil 6160
4800.

- Ordinært provstesyn afholdes torsdag, den 8. juni

Ved provstesynet skal der foreligge ajourførte
 inventarfortegnelser,
 synsprotokoller,
 kirkegårdsprotokoller og kirkegårdskort,
 fortegnelse over gravstedslegater,
 menighedsrådets forhandlingsprotokol,
 kirkens indsamlingsbøger mv
 nyeste udgave af forpagtningskontrakter,
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lejekontrakter
Rapporter over lovpligtig energimærkning af
kirkens ejendomme forelægges provstesynet.
Der laves en status på mødet i maj.
- Forpagtningskontrakt med ny forpagter er
godkendt og underskrevet af PU.
- Indkaldelse til forberedende budgetsamråd,
mandag, den 3. april kl. 19.00 i Sognets Hus,
Tylstrup.
14. Distriktsforeningen (D) /
Landsforeningen af menighedsråd (LM)
- (D) Forårstur, lørdag den 17.06.2017

Til orientering.

Menighedsrådet skal være repræsenteret med 2
personer.
Fra VH deltager: Tommy og Kim

Turen er for menighedsrådsmedlemmer og ansatte samt
ledsager.

- (LM) Folkekirken og Integrationsuddannelse (IGU)

Til orientering.

- (LM) Folkekirkens Dåbsinitiativ

I perioden februar til juli 2017 efterlyses og indsamles
aktiviteter og initiativer, der retter sig mod gravide, forældre, faddere og børn i alderen 0-12 år. Der er interesse
for alle aktiviteter, store som små, der på en eller anden
måde relaterer sig til dåb.

15. Folkekirkens Forsikringsenhed (FFE) /
Folkekirkens IT (FIT) /
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter (FUV)
- (FIT) Krematorier og kirkegårde kan tilsluttes digital
dødsanmeldelse

- (FIT) Ny leverandør til FLØS (Folkekirkens Lønservice).
16. Personale
- Kirke- og kulturmedarbejde Charlotte H. Larsen
har opsagt sin stilling pr. ultimo februar 2017.

Ved henvendelse til systemleverandøren kan alle krematorier og kirkegårde nu blive tilsluttet digital kommunikation med begravelsesmyndighedens sagsbehandlingssystem.
Tilmelding sker, når det passer i tidsplanen.
KMD A/S er valgt som ny leverandør. Den nye aftale skal
træde i kraft senest den 01.07.2018.

Er tidligere meddelt i mail fra formanden.
Der har været afholdt internt møde, og indstillingen er,
at vi afventer, at Jessie vender tilbage fra orlov, med
hensyn til vurdering af stillingens omfang.
Hanne varetager opgaven omkring minikonfirmander
indtil videre. Alternativ efter sommerferien overvejes.

- Nyhedsbreve fra personalekonsulenterne

Til orientering.

- Bemandingsbehov 2017 (kirkegårdene)

Behov for særlige opgaver og projekter i 2017. Dette
behov skal tilrettelægges i forhold til såvel genansættelse og mulig nyansættelse af personale for sæsonen.
Drøftet kort.
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17. Skrivelser, efterretninger, publikationer m.v.
- Invitation til formænd. Øster Hassing-Gåsers sognepræst Jens Jacob Jensen har 40 års jubilæum den
02.04.2017, og samme dag indvies Sognets Hus

Fra VH deltager Tommy.
Til jubilæet deltager Tommy, Leif.

- Ansøgning fra FDF om hjælp til trykning af lodsedler
samt indkøb heraf. Ansøgt beløb kr. 2.000

Beslutning: Bevilling kr. 2.000

- Ansøgning fra Tværkulturel Kristen Sommerlejr.
Ingen beløb angivet.

Beslutning: Ingen bevilling.

- Danmarks Kirkelig Mediecenter søger om støtte til
gratis dåbsartikler til alle sognehjemmesider.

Beslutning: Ingen bevilling.

- Ansøgning om støtte til Kirketeltet på Nibe Festival

Beslutning: Bevilling kr. 1.500.

- Menighedsplejen i Aalborgprovstierne

Beslutning: Bevilling kr. 5.000.

- Aalborg Stifts Diakoniudvalg

Beslutning: Ingen deltagelse.

18. Andet

Der givet gave til Jessie i anledning af Barsel, samt til
Rosenlund i anledning af 40 års jubilæum.

19. Næste møde
Ordinært møde afholdes 21.03.2017 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.00

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

………………………………………………..
Kim Johansen (KJ)

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

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

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

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

……………………………………………..
Agnete H. Christensen (AHC)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Hanne Eggers (HE)

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