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 15. maj 2018 kl. 19.30
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Lissy Larsen, Anja B. Møller

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 31.03.2018

Godkendt
Oversigt blev uddelt på mødet. Resultatet pr. 31.3. viser
et overskud på kr. 309.115 mod forventet for året på kr.
116.000.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

- økonomisk status pr. 30.04.2018

Det er ikke muligt pt., da der er tekniske udfordringer.

- Budget-udkast for 2019

Budgetudkastet blev uddelt på mødet. Budgettet er
overført til Provstiet med følgende påtegning:
”Vester Hassing Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
36423714, Budget 2019, , Bidrag budget afleveret d.
15-5-2018 14.14”
Budgetbidrag 2019 blev godkendt.

- Korleder-seminar er bevilget til organist Marianne
Carlsen. Afholdes den 5-7. okt. i Trondheim, Norge.

Forventet udgift i alt ca. kr. 7.000 er godkendt.
MHR godkendte.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- friluftsgudstjeneste, søndag den 10. juni kl. 14.00 i
Byparken – i samarbejde med Borgerforeningen.
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- orientering om anlægsopgaver på kirkegården

Til orientering
Intet
Dette punkt udgår indtil videre.
Arbejdet forløber planmæssigt – forventet færdig i løbet
af de kommende 2-3 uger.
Der er meget vækst i ukrudtet pt, hvilket giver
anledning til en del henvendelser herom. Det er et årligt
tilbagevendende problem, som ikke kan undgås.
Der følges op på aftalen om myrer i alle bygninger.
Kursus i Hals i FAKK- Aaborg om orientering af
udviklingsplaner. Blev taget godt imod.
Leif og Jens er inviteret til Rebild Provsti for at fortælle
om samarbejderne og udviklingsplaner.
Der kommer en henvendelse fra Hadsund Provsti på et

Side 1 af 3

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

senere tidspunkt.
Endelig kommer der besøg fra Kettrup/Gøttrup MHR
den 9.6. Tommy og Leif tager imod.
7. Aktivitetsudvalget
- aktiviteter i kirke- og sognegård for 1. halvår 2018

Programmet for 1. halvår kan ses på kirkens hjemmeside og er fremlagt i Sognegården samt i Våbenhuset.
Programmet for 2. halvår planlægges i løbet af maj md.

- Ansøgning om ekstra julekoncert til kr. 12.000 +
forplejning, transport m.v.
Skal indgå i drøftelserne vedr. budget 2019.
8.PR-udvalget
- evt. orientering fra kursus – Grøn kirkegårdsdrift
(afholdt 15.05.)

9. Byggeudvalget
10. Personale
- en drøftelse vedr. ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder (jobbeskrivelse m.v.). Rammerne for
ny KK-medarb. er udarbejdet af Jessie, Tommy
og Jens.
11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
Aalborg Stift:
1. Ny ferielov

Der p.t. ikke budget til arrangementer i 2018. Der er
ikke ønsker om, at det skal påvirke budgettet for 2019.

En rigtig spændende kursus, som gav mange gode ideer
og god inspiration. Der blev introduceret et begreb, der
hedder insekthoteller samt ideer til beplantning på
kirkegården, der giver meget liv.
Flere nye billeder på hjemmesiden omkring anlægsarbejdet på kirkegården.
Intet.
Stillingsopslag er udarbejdet – blev uddelt.
Stillingsbeskrivelse til hjemmesiden justeres.
Beslutning: Annoncen godkendt.

Intet.

Orientering vedr. den nye Ferielov, som træder i kraft
den 1. sept. 2020.

Aalborg Nordre Provsti:
2. orientering fra formands- og kasserermøde med
revisionen (afholdt den 07.05)
3. Referat fra PU-møde den 01.05.2018
4. Kontrakt med Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Jens A. gav en kort orientering. Tommy havde forfald til
mødet.
Referatet kan læses på DAP.
For yderligere information henvises til DAP.

Landsforeningen af Menighedsråd:

Intet.

Distriktsforeningen:
5. Forårsturen lørdag, den 2. juni 2018.

Fra VH er der tilmeldt 15 deltagere.

IT-Kontoret:
6. Databeskyttelsesforordningen – primært en
genautorisering af adgangene til DAP mv.

Det praktiske arbejde hermed udføres af Jens A. og
Tommy.

7. Menighedsråds og provstiers aflevering af arkivalier
til Rigsarkivet

Nye afleveringsbestemmelser er sendt i høring.
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Folkekirkens Forsikringsenhed:
8. Nyhedsbrev for maj 2018
12. Debat-hjørnet - ordet frit
- Fremtidens gudstjeneste
- studiedag torsdag den 24.05. kl. 9.30 – 15.00
Sted: Folkekirkens Hus

Se mere på DAP.
Tilmelding: senest onsdag den 16.05.
Fra VH deltager: Jessie (og Lisbeth B)

- Opgørelse af indvandrere og efterkommere i vores
provsti og sogne

Opgaven er ikke åbenlys aktuel p.t.

- Op med vinduet
”Folkekirkens Mission” er et arbejdsudvalg under
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Udvalget opfordrer alle MHR i Aalborg Stift til at udvælge sig et
”missionsprojekt” for på den måde at åbne et kirkeligt vindue ud til verden.
13. Andet
- lørdag, den 9. juni (ca. kl. 15.00) kommer menighedsrådene samt præst fra Kettrup-Gøttrup på
besøg.

Opgaven er ikke åbenlys aktuel p.t.

’- Gennemførelse af det årlige syn. Dato fastlægges.
’- Fastlæggelse af dato for Menighedsmøde
14. Næste møde
tirsdag, den 19. juni kl. 19.00

Ønsker at høre om kirkens renovering i 2009/2010.
VH er vært ved kaffe/brød.
Fra VH mhr deltager: Tommy, Leif
Fredag den 15.6.2018 kl.9.00
Søndag den 21.10.2018.

Mødet sluttede kl.: 21.20

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

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

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

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

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

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

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

………….… a f b u d ……………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

……………………………………………..
Jessie Jørgensen (JJO)

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