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 17. april 2018 kl. 19.00
i Sognegården – konfirmandstuen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Anja B. Møller

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

- budget 2019

Godkendt

Selv om KM har udsendt et orienteringsbrev omkring
det nye lønsystem med fejl og mange mangler, så er det
stadig ikke muligt at få bogført lønningerne for årets
første 3 måneder. Derfor er det heller ikke muligt at få
et overblik over økonomien jf. de gældende regler. Der
er dog ikke foretaget handlinger eller dispositioner, så
økonomien ligger på niveau med de tidligere år. Det
forventes, at kvartalsoversigten pr. 31.3. kan fremlægges på mødet i maj.
Forslag til budget for 2019 er udsendt forud for mødet.
Budgetudvalget har ikke behandlet det udsendte
materiale, men vil forud for mødet i maj udarbejde det
endelige forslag til godkendelse.
Forud for budgetudvalgets behandling indhentes ønsker
til ændringer til det udsendte materiale fra præst,
organist, og kirke- og kirkegårdsudvalg samt aktivitetsudvalget. Alle kan i øvrigt fremkomme med ønsker og
forslag. Fristen for fremsendelse er den 4. maj til Jens
A. Møde i Økonomiudvalget den 8.5.kl. 19. Ahornvej 3.
Da der for 2019 – og kun i 2019 - kan påregnes en
rimelig indtægt af renter på kirkegården anbefales det,
at der skabes et større råderum via de frie midler,
således at ikke længere vil være behov for at budgettere
med stor overskud til dækning heraf.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- besøg af Folkekirkens Familiestøtte
4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Forpagterboligen – indeklima-undersøgelse.

Jessie aftaler et tidspunkt med Familiestøtten.
Intet
Dette punkt udgår indtil videre.
Jens A. gav følgende orientering:
Der lavet en aftale med fa. Recover, som har gennemgået Halsvej 274, da der er konstateret fugt og mugudslet flere steder. Den mundtlige afrapportering efter
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-

Anlægsopgaver på kirkegården

gennemgangen lød i hovedtræk således:
- Huset er ikke sundhedsskadelig
- I toilet mod vest er der sæsonmæssige et
mindre område med udslet, som kan vaskes
ned og behandles.
- I viktualierum er der et sæsonmæssigt udslet
langs loftet som skal vaskes ned og behandles.
Det skal undersøges, om der er en kuldebro.
- I viktualierum ved gulvet er der udslet, som
sandsynligvis skyldes en kuldebro. Det skal
undersøges nærmere og efterfølgende
behandles – evt. flere gange.
- Sorte pletter og forekomster af kondensvand i
og ved døre og vinduer forekommer ifm med
store ændringer af temperaturer i årets kolde
måneder og skal løbende vaskes ned ifm daglig
rengøring.
- Løbende god og rigelig udluftning påkrævet.
Der imødeses en endelig rapport en af de nærmeste
dage.
Anlægsopgaverne på kirkegården vedr. omlægning af
grusstierne samt omlægning af ”Mindelunden” er i fuld
gang. Projektet forventes afsluttet sidst i maj måned.
Årets kalkning af kirken blev færdiggjort i uge 15.

-

Kalkning af kirken

-

Studietur kirkegården den 27. august til Mors

Reserver dagen.
Leif orienterede kort fra mødet.
- Personalemøde for kirkegårdspersonale 9.4.18
7. Aktivitetsudvalget
- aktiviteter i kirke og sognegård for 1. halvår 2018.

8. PR-udvalget

9. Byggeudvalget
10. Personale

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.
Møde afholdt og det kan konstateres, at Hals Avis
fortsat skal være et annonceringssted.
Omkring opslagstavler skal der ske en tættere opfølgning – også i Stae.
Opsætning af projektor og lærred i kirken skal undersøges i løbet af efteråret.
Ny kirkegårdsrundtur afholdes igen i år – 13.8.2018 kl.
19 nyt tema som ude-arrangement med kaffe og musik.
Grøn kirke:
Har deltaget i erfa-møder med stort udbytte.
Intet.
På kirkegården er der ansat 1 medhjælper – foreløbig
for 3 mdr. samt 1 medarbejder i ”job-parathed”.

11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
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1. Vejledning om overenskomstmæssige konflikter m.v.
2. Nyhedsbrev 1 og 2 – OK 18
3. Nye forsøgsrammer
4. Obligatorisk uddannelse for provstisekretærer
5. Udmeldt betaling til forsikringsordningen for 2019
6. Konflikt ABC – version 4

Læs mere på DAP.
Læs mere på DAP.
Læs mere på DAP.
Til orientering. Læs mere på DAP.
Til brug for budgettet for 2019 er udgiften kr. 0,00
Læs mere på DAP.

Aalborg Stift:
7. Ny projektmedarbejder – Marianne Houmøller ansat i
Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter.
8. Folkekirkens Familiestøtte – midtvejsevaluering
9. Konfirmationsfolder marts 2018
10. Invitation til kursus – Grøn Kirkegårdsdrift
tirsdag, den 15. maj kl. 9 – 15.30. Pris: kr. 475,00.
Sted: Folkekirkens HUS

Marianne Houmøller skal bl.a. skabe viden om kirken i
sommerlandet. Læs mere herom på DAP.
Læs mere på DAP.
Læs mere på DAP.
Tilmelding: senest 1. maj 2018.
Fra VH deltager: Leif, Agnete og Birthe.

Aalborg Nordre Provsti:
11. Referat fra PU-møde den 06.03.2018
12. Referat fra PU-møde den 03.04.2018
13. Invitation til Nordjysk Kirkedag
lørdag, den 21. april kl. 10 – ca. kl. 16.00
Sted: Folkekirkens Hus

14: 07.05.: Formands- og kasserermøde med revisionen
28.08.: Stormøde i Lindholm Kirkes Menighedslokaler vedr. provstiprofilen for hele MHR
29.08.: Budgetsamråd i Nørre Uttrup Kirkes
menighedslokaler
Landsforeningen af Menighedsråd:
15. OK18: Lockout-varsel til medarbejdere

Distriktsforeningen:
16. Forårsturen, lørdag den 2. juni 2018. Program er
er lige på trapperne.
17. Kursus – Landsforeningen som arbejdsgiver med
forhandlingsret – onsdag den 25.04.2018.
kl. 17 – 20.30 i Løvvangens Kirkecenter.
IT-Kontoret:
Folkekirkens Forsikringsenhed:
18. Nyhedsbrev fra marts

GIAS-Centeret:
19. Nyhedsbrev om monumentsikkerhed
12. Debat-hjørnet - ordet frit

Kan læses på DAP.
Kan læses på DAP.
2 foredrag af hhv. Charlotte Rørth og Thomas Reinholdt
Rasmussen. Efterfølgende diskussion og debat.
Tilmelding: senest 20. april 2018. Pris: kr. 125,00
Fra VH deltager: Birthe.
Fra VH deltager: Jens A. og Tommy H.
Tilmelding senere – reserver dagen.
Fra VH deltager: Jens A. og Tommy H.

Situationen er p.t. uafklaret. Ingen aftaler, så der er
mulighed for konflikt fra den 28. april – lockout af 5
medarbejdere på kirkegården
Reserver dagen allerede nu.
Fra VH deltager: Jens A. og Tommy H.

Matr. omkring databeskyttelsesloven – følg med på DAP

Omhandler snerydning/glatførebekæmpelse, entreprise,
skade på de ansattes private indbo, dækning ved udstilling af kunst. Læs mere på DAP.
Hele nyhedsbrevet kan læses på DAP.
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- Sognegården
a) Drøftelse af ajourførte vedtægter
b) Drøftelse af ajourført husorden
c) Drøftelse af ajourført takstblad
13. Andet
- ansøgning fra FDF (støtte til trykning af lodsedler)

Udkastet blev tilrettet og godkendt.
Udkastet blev tilrettet og godkendt.
Udkastet blev tilrettet og godkendt.
Fmd. har bevilget kr. 2.000,00. MHR godkendte
bevillingen.

- ansøgning fra Indre Missions Tværkulturelle Arbejde
om tilskud til den tværkulturelle sommerlejr på
Hørby Efterskole.

Beslutning: Bevilling 0 kr.

- orientering fra møde mellem formænd- og
kontaktpersoner den 05.04.2018.

Der udsendes referat fra mødet. Der blev givet et kort
resume.

- Deltagelse i Landsforeningens årsmøde i Nyborg 8.10. juni 2018.

Jens A bevilges deltagelse.

- Ansøgning om tilskud på kr. 1.000 til 2 sommerlejre
fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler,
Aalborg.
’- Deklaration for kabelanlæg på præstegårdsjord

Beslutning: Bevilling 0 kr.

’- Kim Johansen meddelte, at han af private årsager
(fraflytning) ser sig nødsaget til at stoppe i MHR.
14. Næste møde
tirsdag, den 15. maj 2018 kl. 19.00

Deklarationen, fuldmagt samt bemyndigelseserklæring
blev underskrevet.
På næste møde skal der indkaldes suppleant samt at de
administrative justeringer skal gennemføres.

Mødet sluttede kl.: 21.30
…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

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

……………………………………………….
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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