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 18. juni 2019 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder:
Referent:
Afbud:

Tommy Hvedhaven
Jens Andreasen
Jessie Jørgensen, Lisbeth Bukh, Anja B. Møller

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 31.05.2019

Godkendt
Iflg. Revideret budget for 2019 er sparekravet ændret
fra kr. 150.000 til kr. 250.000 for at kunne indfri
underskuddet på de frie midler for Regnskab 2018.
Jf. den økonomiske status pr. 31.5. er der en besparelse
på kr. 253.286.
Godkendtes

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- Evaluering af gudstjenesten den 16.06. i Byparken

Gennemført i godt vejr. Flot arrangement. Godt besøgt.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”

Intet

5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”

Intet

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- ”Rundvisning” på kirkegården i VH

Den nyindrettede kirkegård er nu ved at ”blomstre” på
alle måder i forhold til delplanerne. MHR gik en tur på
kirkegården – alle var imponerede over resultatet.

- Evaluering af studieturen den 04.06., som gik til
Svenstrup, Veggerby og Støvring kirkegårde

En god og udbytterig tur, hvor forskellighederne gav god
inspiration.

- Indslag på DR TV den 09.06.2019

Et godt indslag, hvor det at kunne vise vores
fremsynethed og vilje til fornyelse blev sat i perspektiv.

- Syn af kirke, kirkegård samt bygninger (dato?)

Gennemføres tirsdag den 25. juni kl. 9 - 12.
Bygningskyndige har accepteret datoen. Præsteboligen
udskydes til senere.

’- Flere bænke på kirkegården

Der bevilges 3-4 bænke yderligere.

’- Udpegning af nyt medlem til Aalborg Stiftsrådets
Grøn Kirke Udvalg

Leif er villig til at stille op. Det koordineres på
formandsmødet den 27.6.

7. Aktivitetsudvalget
- café-aftener, koncerter m.v. for 2. halvår 2019.

Programmet er stort set på plads. Program lægges
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snarest på hjemmeside mv.
- ”Kirkedage/Kirkefest i Vester Hassing” (opdatering)

8.PR-udvalget / Grøn kirke

9. Byggeudvalget
10. Personale
- besøg af FAR 28.05.2019: Afrapportering af APV.

Programmet ligger stort set fast. Præsenteres på
torsdag ifm. møde for de frivillige.
I uge 34 skal MHR uddele foldere til samtlige husstande i
hhv. Stae og Vester-Hassing. Mette er ansvarlig for
udarbejdelse af folderen.
MHR ønsker at se et overslag over samtlige udgifter for
hele arrangementet – gerne inden sommerferien.
Møde i grøn kirke-udvalget. Skemaet til brug herfor er
gennemgået i igen – det ser godt ud.
Hjemmesiden skal have et service-eftersyn – møde er
planlagt til den 3.7.
Hjemmesiden har ca. 400 besøgende og på facebook er
der over ”350 likes”. Tilfredsstillende.
Aktivitetsfoldere m.v. er nyt initiativ, som er godt
modtaget.
Der sker løbende udskiftning i infotavlerne.
Der skal ALTID grøn kirke-logo på alt trykt materiale.
Intet
Der er kommet en afrapportering/handlingsplan til MHR
til brug for iværksættelse af opfølgning og nye
initiativer. I øvrigt
Ansat ny medarbejder som løs medarbejder, når der er
mulighed herfor (Randi). Britta er deltidsansat men
arbejder stort set på fuld tid.

11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
1) udmelding af pris- og lønindeks for 2020

Til orientering. Læs mere på DAP.

Aalborg Stift:

Intet.

Aalborg Nordre Provsti:
2) medarbejder søges til Sct. Nicolajtjenesten
Nordjylland
3) Referat fra PU-møde den 11.06.2019

Ansøgningsfrist: 14.06.2019.
Hele referatet kan læses på DAP.

Landsforeningen af Menighedsråd:

Intet.

Distriktsforeningen:
4) foredragsaften den 03.10.2019 i Lindholm

Program udsendes efter sommerferien.

IT-Kontoret:
5) Falske fakturaer vedr. GDPR

Ingen afgifter eller lign., som skal betales vedr. GDPR.

6) Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse lukker 01.08.
7) Nyhedsbrev for juni 2019

Til orientering.
Nyhedsbrevet omhandler: Ny aftale om skrotning af it-
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udstyr, servicekatalog og Access Manager
Folkekirkens Forsikringsenhed:
8) Nyhedsbrev for juni 2019

Nyhedsbrevet omhandler primært:
Rejseforsikring og arbejdsskadesager.

12. Debat-hjørnet - ordet frit
- Hals Avis

Hals Avis udkommer igen i Stae og Vester Hassing efter
at have været ”lukket” i 2 uger.
Da forsøgsordningen udløber pr. 31.12.2019, har V.
Hassing MHR anbefalet at aftalen opsiges, da ordningen
ikke ser ud til at tilføre området noget af værdi, da der
p.t. ikke er kendskab til ”brugere”.

- Folkekirkens Familiestøtte

13. Andet
- Indre Mission´s brug af Sognegården

IM i VH er stoppet med aktiviteter i Sognegården.

- takkeskrivelse fra provst Ole Rysgaard Madsen
’- drøftelse af indhold på menighedsmøde 24.09.2019

Til orientering. Vedr. provsten 25 års præste-jubilæum.
Mødets tema bliver et foredrag om affald og affaldshåndtering/-sortering.
I øvrigt er der de faste emner omkring orientering og
økonomi.
Tommy orienterede om proceduren ifm. Det forestående menighedsrådsvalg i november 2020.

14. Næste møde
tirsdag, den 20. august 2019 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.50

…………………………………………….
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)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

…………… a f b u d …………………..
Lisbeth Bukh (LB)

…………… a f b u d ………………..
Jessie Jørgensen (JJO)

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