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 16. januar 2018 kl. 19.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Afbud:
Lisbeth Bukh, Jens Andreasen, Else Gjedde (suppl.), Anja
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 31.12.2017

3. Sognepræsten – Hanne´s ”hjørne”

Godkendt

Iflg. vedhæftede opgørelse pr. 31.12.2017 er besparelsen for året ”kun” på kr. 139.102 mod budgetteret
kr. 200.000. I den forbindelse henvises til forudsigelser
herom i tidligere referater. Resultatet er dog kun
foreløbigt, da der forekommer betalinger mv i januar
måned, så det endelige regnskab kendes pt. ikke.
Forklaringer på, at målet ikke blev nået, vil fremgå af
bemærkningerne til det endelige regnskab.
Opgørelsen blev godkendt.
Lysgudstjeneste den 2.2.18 – Flyers til FDF afleveres til
FDF mandag i uge 4.
Der er iværksat et arbejde blandt præsterne omkring
diakoni, familiestøtte, dødsfald og demens.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”

Dette punkt udgår indtil videre.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Status vedr. salg af moselodder i Rasmus Mose

Formanden gav en kort orientering fra mødet i Stiftet
den 15.1.2018.
Vedr. Udviklingsplaner, så er Hals’ og Ø. Hassings delplaner fremsendt til PU til godkendelse. Anlægsarbejder
iværksættes snarest.
Anlægsarbejder på VH Kirkegård igangsættes efter
arbejderne i Hals og Ø. Hassing – dvs. omkring 1. marts.
Den 4.1.18 afholdtes et orienteringsmøde for Rebild
Provsti vedr. samarbejdsaftalerne omkring vores kirkegårdssamarbejde samt kort vedr. organistafløsningen.

7. Aktivitetsudvalget
- Café-aftener og koncerter for 1. halvår 2018
8.PR-udvalget

9. Byggeudvalget

Programmet kan ses på kirkens hjemmeside og er
fremlagt i Sognegården samt i Våbenhuset.
Der er ophængt nyt kunst i Sognegården. Der
udarbejdes p.t. en informationsfolder.
Intet.

10. Personale
11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
1) Nye regler om digital kommunikation med
Arbejdstilsynet

Intet

Som led i digitaliseringen af den offentlige sektor blev
det pr. 01.01.2018 obligatorisk for de kirkelige arbejdspladser at kommunikere med Arbejdstilsynet gennem
selvbetjeningsløsningen OnlineAt.

2) Dialogværktøj – Hvordan vil vi samarbejde ?

De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, at man særligt gennem prioritering af et endnu bedre samarbejde kan højne trivslen og
arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser.

3) Stiftsanalyse

Stor tilfredshed med stifterne i det kirkelige landskab.

4) Skøn og beregning af momsfradragsprocenter afgørelse fra Landsskatteretten

Landsskatteretten har i december afsagt dom i den
første sag om moms i folkekirken. Afgørelsen kan have
betydning for menighedsrådet.

5) Udviklingsfonden

Der er modtaget oversigt over modtagere af Den folkekirkelige Udviklingsfond.

6) DR har fået aktindsigt i takster på kirkegårdene

Oplysningerne er sendt fra Kirkeministeriet den 09.01.

Aalborg Stift:
7) Invitation til Studiedag – med folkekirken på plejehjemmet

Studiedag for præster, organister og frivillige
Tirsdag, den 23.01. kl. 10.00 – 15.00
Sted: Vadum Sognegård
Pris: gratis at deltage
Tilmelding: senest 16.01. – man tilmelder selv.

Aalborg Nordre Provsti:
8) Referat fra PU-møde den 02.01.2018

Til orientering

Landsforeningen af Menighedsråd:
9) Ny aftale om brug af billeder fra nettet

Se under punkt 12

Distriktsforeningen:

Intet

IT-Kontoret:
Intet
Folkekirkens Forsikringsenhed:
Intet
12. Debat-hjørnet - ordet frit
- Aktivitetsudvalgets ekstra tiltag i Stae-området

Der blev kort orienteret herom.

- Google Street View – indenfor i kirken
Pris: kr. 2.495 + moms (engangsbeløb).

Beslutning: VH deltager ikke heri

- indgåelse af aftale med VISDA (Visuelle Rettigheder
Danmark). Årlig pris pr. folkekirkemedlem: 0,72 kr.

Beslutning: VH tilmeldes ordningen. Tommy er
ansvarlig.

-Nyt program fra Folkekirkens Hus for foråret

Til orientering

13. Andet
- Arrangement efter gudstjenesten den 25.02.
14. Næste møde
- tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 19.00

Mødet sluttede kl.: 20.30

Der aftaltes et afskedsarrangement for Hanne Eggers i
forbindelse med afslutning på barselsvikariatet.
Mødet aflyses. Det samme gør mødet den 20. marts.
Der aftaltes i stedet et nyt møde i marts den 6.
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Tommy Hvedhaven (TH)
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Hanne Eggers (HE)

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

