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. april 2019 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Hanne Lind
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- økonomisk status pr. 28.02.2019 evt. 31.03.2019

Godkendt.

Resultatet for 1. kvartal 2019 viser et mindreforbrug på
kr. 214.149. Budgettet for hele 2019 er på et
mindreforbrug på kr. 150.000 + yderligere kr. 100.000 jf.
den seneste gennemgang af budgettet.
Tallene for perioden er ikke udtryk for udviklingen for
hele året.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

’- 1. Udkast til budget for 2020 blev fremlagt.
Der skal i forhold til 2019 afsættes midler til bl.a.:
Midler vedr. ny ferielov – anslået ca. kr. 210.000
Bidrag til forsikringsordning – kr. 37.087
Lønfremskrivning på 3,6%
Der regning ikke med mindreforbrug i 2020

Behandling af forslaget drøftes på mødet i maj måned.

- aftale om solidarisk pensions-løsning for tjenestemandsansatte

Aftalen træder i kraft fra 2021 og betyder, at mhr. i gennemsnit må omprioritere, hvad der svarer til 1,22% i det
lokale råderum ( = budgetrammen) i provstiet.
Løsningen vil indgå i forbindelse med udmelding af
budgetrammen for 2020 efter sommerferien.

- den nye ferielov – betydning for folkekirkens lokale
kasser

Den nye ferielov betyder, at der i 2020 muligvis skal indbetales eller indefryses et beløb til feriepenge i kirkekasserne. Beløbet svarer til feriepengeforpligtelsen for
et år for medarbejdere, som har ferie med løn.
Ferieloven suppleres for den offentlige sektor af en
ferieaftale. Den er tidligere lovet færdig til 31.12.2018.,
men nu er det forventningen, at den kommer på plads
inden 01.07.2019.
For Vester Hassing MHR betyder det merudgift for
perioden 1.9.2019 – 31.8.2020 på ca. kr. 210.000.
Belastningen bliver på ca. kr. 70.000 for 2019 og ca. kr.
140.000 for 2020.

- udmelding af betaling til forsikringsordningen for
2020

I 2019 betaler mhr ikke forsikringsbidrag til folkekirkens
forsikringsordning. Dette skyldes at de foregående
skadeår har været gunstige for ordningen. Fra 2020 skal
der dog igen betales bidrag til forsikrings-ordningen.
For VH andrager beløbet kr. 37.087 i 2020.
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- PU har den 02.04. frigivet hensatte midler for tkr. 34

Anvendelse: se under punkt 6 (blomsterkummer m.v.).

’- Formands- og kasserermøde i PU med provstirevisor
den 13. maj i Lindholm.

Til orientering.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- evaluering af konfirmanddag den 09.04.

Gode faciliteter – vellykket arrangement. Kan godt være
i Vester Hassing igen 2020.

- evaluering af afslutning for minikonfirmander 14.04.

God og dejlig dag. Vellykket arrangement.

- konfirmationer 2019:
17.05.: kl. 9.00: A-klassen
kl. 11.00: B-klassen
19.05.: kl. 10.30: C-klassen

Til orientering.

Haft besøg fra De Frivilliges Hus om mænd, der har
behov for at få formidlet et tilbud til dem, der har
behov. Link lægges på hjemmesiden.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”
- Mette Aaen orienterer om igangsatte aktiviteter
siden ansættelsen, samt hvilke tiltag der er i støbeskeen.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Kalkning af kirken

- Indkøb af blomsterkummer / udsmykning mellem
kirken og sognegården jfr. referat fra mødet den
19.03. i kirke- og kirkegårdsudvalget.

Har også haft besøg af Folkekirkens Familiestøtte og har
link hertil på hjemmesiden. Tilbyder også at holde foredrag om indhold og tilbud.
Intet

Afholdt 2 gode forløb med minikonfirmander.
Legestue hver torsdag for 0-3 årige. God opstart.
Der efterspørges mere babysalmesang – musikalsk
sanseoplevelser.
Gode foldere m.v. til forskellige arrangementer.
Mere fokus på PR, hjemmeside mv. Der tænkes nye
tanker.
Kontakt til de frivillige.
Midtvejskaffe den 20. juni.
Planlægning af kirkefesten i efteråret/12.-15.september.
Aftalen med KalkJarlen udløber i år. Der er kommet et
udkast til en ny aftale for de kommende 5 år. For god
ordens skyld er der indhentet et tilbud hos en anden
håndværker.
Resultet blev, at KalkJarlen er det klart billigste, så det
anbefales, at der laves en forlængelse.
Beslutning: Godkendt.
Der udarbejdes et forslag i samarbejde med PRudvalget, som forelægges for MHR inden
gennemførelse.

Side 2 af 5

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

- Status for genplantning af egetræer samt plantning
af ammetræer.

’- Sagen vedr. fejlagtig sletning af gravsted ifm
anlæggelse af ny sti i skov/hede afdelingen ser ud til
at have fundet en god løsning. Idet gravstedsejerne
har accepteret at få tilbagebetalt indbetalingerne for
forlængelse og vedligeholdelse, samt bevaring af
gravminde på kirkegården. Endvidere stiller vi os til
rådighed næste gang familien kommer på besøg på
kirkegården.
7. Aktivitetsudvalget
- café-aftener, koncerter m.v. for 1. halvår 2019.

Plantningen er gennemført.
Grønne områder et tilsået med naturgræs og
blomsterstriber som opstart på biodiversitet.
Redegørelsen blev godkendt.

9. Byggeudvalget

Programmet kan ses på kirkens hjemmeside og er
fremlagt i Sognegården samt i Våbenhuset.
Program for 2. halvår er i støbeskeen.
Møde i PR-udvalg i den nærmeste fremtid.
Grøn kirke møde med henblik på bedre indhold af erfamøde.
Intet nyt.

10. Personale
- nyhedsbrev (marts) fra personalekonsulenterne

Handler om: medarbejdermøde og MUS-samtale.

8. PR-udvalget / Grøn kirke

’-APV

I fortsættelse af godkendelse af Arbejdsmiljøplanen er
der indgået aftale med FAR om at der gennemføres en
APV for samtlige medarbejdere ansat under VH MHR i
løbet af maj måned.
APV-en laves som et intromøde i starten af maj, hvor
der skal udfyldes og indsendes skemaer vedr. såvel det
fysiske som det psykiske arbejdsmiljø til FAR.
Den 28. maj vil der blive givet en fælles tilbagemelding
af en medarbejder fra FAR samt forslag til handlingsplaner.
Stina er fratrådt pr. 1. april. Afløsning for Leif løses af
Steen indtil videre.

11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
1) projektlederkursus afholdes 27.05.-29.05.
Sted: Hotel Park, Middelfart
2) pensionsalder-forhøjelser for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

Aalborg Stift:
3) nyhedsbrev – marts 2019
4) Sct. Nicolaitjeneste i Aalborg søger frivillige samt
økonomisk støtte

Til orientering.
KM har udsendt brev til tjenestemandsansatte i folkekirken. Der kan være en mulighed for pensionsalderforhøjelse. Svarfrist: 30.06.2019.

Til orientering.
Til orientering.
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5) fyraftensmøde om persondataforordningen
afholdt den 04.04. i Støvring

Fra VH deltog: Jens A., Helene og Tommy
Arbejdsark blev udleveret. Der er opgaver, som skal
løses i nærmeste fremtid.

Aalborg Nordre Provsti:
6) referat fra PU-møde den 02.04.2019
7) Studietur til Helsinki 24.09. – 01.10.2019

Se hele referatet på DAP.
Ansøgningsprocedure og program findes på DAP.

Landsforeningen af Menighedsråd:
8) medlemsundersøgelse fra LM

Tages op senere.

Distriktsforeningen:
9) kursus i DAP, den 8. maj kl. 17.00 – 21.00
i Ladegården, Hals

IT-Kontoret:
10) konfirmandtilmelding – ny digital selvbetjeningsløsning
11) generel varsel mod mails med ransomware
12) besked fra TDC i e-Boks
13) inviter Folkekirkens IT på kaffe
Folkekirkens Forsikringsenhed:
12. Debat-hjørnet - ordet frit
- besøg af kirke- og skoletjenesten med deltagelse fra
skolerne samt hele mhr (stormøde)

Fra VH deltager:
Helene, Tommy, Leif, Jens, Agnete, Lissy
Frist for tilmelding: 24.04. Tommy ansvarlig.

Til orientering.
Til orientering.
Til orientering.
Til orientering.
Intet.
Stemningen er positiv og vil gerne deltage.

- fælles kontakt-person for flere menighedsråd

En professionalisering af funktionen vurderes at være
en meget stor fordel – endog på kort sigt.

- personalepolitik (HSK)

Helene har deltaget i et kursus herom. Hun fortalte om
de forskellige emner, der er i spil. Det er væsentlig at
kende spillereglerne for såvel nuværende som
kommende medarbejdere – evt. via en personalehåndbog.

13. Andet
- ansøgning fra FDF. Der søges om kr. 2.000,00 til
kredshus-lodsedlen 2019.
-

Ansøgning fra søndagsskolerne

Beslutning: Godkendt.

Beslutning: Afvist

14. Næste møde
tirsdag, den 21. maj 2019 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 21.50
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…………………………………………….
Tommy Hvedhaven (TH)

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

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

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

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

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

…….………. a f b u d ………………..
Hanne B. Lind (HBL)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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