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 21. august 2018 kl. 19.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Helene S. Knudsen, Else Gjedde, Anja B. Møller,

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 30.06.2018

- evt. økonomisk status pr. 31.07.2018

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- høstgudstjeneste den 23.09. kl. 11.00 –
sognefrokost og høstbanko.

Godkendt

Forbrugsoversigten/kvartalsrapporten pr. 30.6.2018
viser et mindreforbrug på kr. 200.621 – set i forhold til
årsbudgettet på kr. 116.000 er det forventeligt og
tilfredsstillende.
Kvartalsrapporten blev: Godkendt
Forbrugsoversigten pr. 31.7.2018 viser et mindreforbrug
på kr. 267.064. Juli måned er traditionelt en stille
måned omkring løn og materialer mv, så det er ligeledes
forventeligt og tilfredsstillende. Til orientering

Høstoffer indsamles i år til: Hospitalsklovnene i Aalborg
MobilePay kan anvendes: 21 27 11 89.
Der lavet en aftale omkring kirkesanger til Hassinghave,
samt at der er en ”føler” ude efter en kirketjener.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”
- Mette Aaen er ansat som kirke- og kulturmedarbejder pr. 15.08.2018
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
I forbindelse med den nye indretning af kirkegården
samt ajourføring af kirkegårdsvedtægten skal mhr
godkende følgende takster:
a) 1 urneplads i park-afdelingen
kr. 605,79
b) 1 urneplads i skovkirkegård/
naturpræg
kr. 553,07

Der laves en prøveperiode med et nadververs efter
nadveren. Forsøgsperioden er aftalt året ud.
Intet

Til orientering

Beslutning: Godkendt

Nævnte takster gælder for hele fredningsperioden (p.t.
10 år) og er incl. moms.
- orientering fra kirkegårdsvandringen den 13.08.

God aften med 32 deltagere. God ide med aftensang
midt på kirkegården. Meget stemningsfuldt.
Overveje ”åbent tårn” flere gange.
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-orientering om besøget fra Arbejdstilsynet

Leif orienterede fra mødet. Vi fik en godkendelse med
en ”Grøn Smiley”. Super godt – vi er stolte.

-Studietur arrangeret til Mors, mandag, den 25.5.

Der deltager i alt 25 personer – i alt.

7. Aktivitetsudvalget
- café-aftener, koncerter m.v. for 2. halvår 2018.
8.PR-udvalget
- Forslag til en ”skærmløsning” i kirken

Programmet kan ses på kirkens hjemmeside og er
fremlagt i Sognegården og i Våbenhuset.

9. Byggeudvalget

Der har været kontakt til 2 firmaer omkring en AVløsning i kirken. Der er forslag til en løsning på vej fra et
af firmaerne.
Intet.

10. Personale

Intet.

11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
-ny vejledning om kirkegårdsvedtægter

Til orientering.

-kirkeistandsættelsesordningen

I 2018 gives støtte til 10 gode projekter. Til orientering.

-uddeling af midler fra Kompetencefonden 2018

Ansøgningsperiode: 03.09. – 21.09.2018 kl. 22.00.
Mhr. skal godkende ansøgning senest 28.09.2018.

-Udviklingsfond
Folkekirken rækker ud mod unge – der, hvor de er

Unge i aldersgruppen 16-25 år er i særligt fokus. Fonden
støtter ideer, der er udviklet lokalt, men som kan bruges
til inspiration for andre i folkekirken. Det er en betingelse, at projekterne er nyskabende, og der kan sandsynliggøres en nyttevirkning for folkekirken.
Ansøgningsfrist: 01.11.2018.

Aalborg Stift:
-Fyld Danmarks Kirker søndag den 30.09.2018

Læs mere på DAP.

-Ny ledende beredskabspræst i Region Nordjylland

Sognepræst Henrik Busk Rasmussen er tiltrådt pr. 01.07.

-Nyt fra Stifternes Byggegruppe

Den nye standardaftale og vejledning for rådgivningsaftaler med arkitekter findes på: håndbog for bygninger
og arealer.

-Stiftets og provstiernes overgang til nyt fælles sagsbehandlingssystem F2

Til orientering.

-Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed

Læs mere på DAP.

-Kursus i grøn drift af kirken
onsdag den 12.09. kl. 9-15 i Folkekirkens Hus

Tilmelding senest 01.09.
Fra VH deltager: Leif, Agnete og Birthe + evt. Mette.
Leif sørger for tilmelding.
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-Introkursus for nyansatte (hhv. 11.09. eller 30.10)
Sted: Støvring Sognegård, kl. 08.30 – 17.30
Aalborg Nordre Provsti:
-Stormøde udskudt

Fra VH deltager: Mette

Tidligere berammet stormøde den 28.08. udskydes til
en senere lejlighed grundet manglende statistiske
oplysninger.

-referat fra PU-møde den 19.06.

Kan læses på DAP.

-indkaldelse til offentlig budgetsamråd
Nørre Uttrup Kirkes lokaler, onsdag den 29.08. kl. 19

Fra VH deltager: Jens A. og Tommy H.

Landsforeningen af Menighedsråd:
-Fastfrysning af grundskyld

Til orientering

Distriktsforeningen:

Intet

IT-Kontoret:
-Digitaliseringskonference om folkekirkens digitale
fremtid. Hotel Trinity, Frc. mand. 29.10. kl. 9 – 16.30

Program samt mulighed for tilmelding er tilgængeligt fra
den 24.08. på DAP. Jens A deltager.

Folkekirkens Forsikringsenhed:
-Nyhedsbrev for juni
12. Debat-hjørnet - ordet frit

Nyhedsbrevet omhandler sikring af motordrevne
maskiner/køretøjer
Intet

13. Andet
-Ansøgning fra Kamillus Aalborg om økonomisk støtte

Beslutning: Intet i år.

-Abonnement hos Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Til orientering.

-Nyt sæsonprogram fra Folkekirkens Hus

Se mere på DAP.

-Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
mandag den 26.11. kl. 18-21.45, Folkekirkens Hus

Tilmelding: senest den 21.11.

-

Planlægning af menighedsmøde, den 21.10.

Program laves – drøftes på næste møde.

-

Planlægning af julemødet

Aftalt til torsdag den 6. december 2018.
Der anskaffes et apparat til håndspritning – Leif sørger
for indkøb.
Sophie Nordentoft holder afskedsgudstjeneste den 26.
august. Der købes en gave fra MHR.
Jens Jacob holder afskedsgudstjeneste den 28. oktober.
Der købes en gave fra MHR.
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14. Næste møde
torsdag, den 11. oktober 2018 – kl. 19.00
tirsdag, den 13. november 2018 – kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.50

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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