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 20. august 2019 kl. 19.00
i Sognegården – menighedssalen
Mødeleder: Tommy Hvedhaven
Referent:
Jens Andreasen
Afbud:
Helene S. Knudsen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra kassereren
- Økonomisk status pr. 30.06.2019

Godkendt

Pr. 30.6. er der et regnskabsmæssigt mindreforbrug på
kr. 302.579. Jf. korrigeret budget for året er der et
forventet mindreforbrug på kr. 250.000.
Det også er kvartalsoversigten, som kræver MHR godkendelse: Godkendt

- Økonomisk status pr. 31.07.2019

Pr. 31.7. er der et regnskabsmæssigt mindreforbrug på
kr. 316.559. Jf. korrigeret budget for året er der et
forventet mindreforbrug på kr. 250.000.

- Budget/overslag vedr. ”kirkefesten”

I fortsættelse af mødet i juni er der afholdt et møde for
at få overblik over økonomien for Kirkefesten. Mødet
viste, at omkostningerne kan holdes inden for rammen
for formål 3 – Kirkelige aktiviteter.

- Den nye ferielov
Der skal ikke ændres i regnskabsprincipperne for
folkekirkens lokale kasser som følge af den nye
ferielov. Det har Beskæftigelsesministeriet nu
bekræftet overfor kirkeministeriet efter nogle
måneders usikkerhed.

Den nye ferielov betyder fortsat, at der skal indbetales
feriepenge til den centrale feriekonto for de medarbejdere, som i dag får løn under ferie. Der er givet MHR en
valgmulighed for at benytte 3 indbetalingsordninger:
1. Afregning 4 mdr. i 2019 og 8 mdr. i 2020
2. Afregning for 12 mdr. i 2020
3. Afregning løbende ifm. fratræden med tillæg af
renter. Det skyldige beløb skal løbende i regnskabet/balancen fremgå som skyldig udgift.
Det blev besluttet, at benytte model 1.

- Avis-samarbejdet. Kreditnota fra Nordjyske som
følge af manglende udgivelse af Hals Avis i Vester
Hassing (postnummer 9310) i 2 uger?

I avisudvalget er der taget kontakt til Nordjyske. Vi
afventer en tilbagemelding herfra.

- Ny ordning vedr. betaling for IT-ydelser fra
01.01.2020

Der sker en flytning af udgifterne til Kirkenet-pc-ere fra
KM til MHR. De præcise beløb er p.t. ikke kendte, men
det vurderes at dreje sig om 5-10.000 kr. årligt.

3. Sognepræsten – Jessie´s ”hjørne”
- Kirkefest, den 12. – 15. september
(se også under punkt 5 og 7)
- Høstoffer / indsamlinger 15.9. går til:

Folder omdeles senest i uge 34.
Hospitalsklovnene i Danmark – Aalborg.

- Ny skabelon for udarbejdelse af sognets indsam-
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lingsliste
- Boligvurdering af Halsvej 272B (præsteboligen)
tirsdag, den 10. sept. kl. 13.30.

4. Sognepræsten – Lisbeth´s ”hjørne”
- Lisbeth Bukh er ansat som sognepræst i Lille
Heddinge-Højerup-Havnelev pastorat i Roskilde
Stift pr. 15.09.2019.
5.Kirke- og kulturmedarbejderens ”hjørne”
- Kirkefest, den 12. – 15. september
(se også under punkt 3 og 7)
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget
- Godkendelse af synsrapporter.
Udsendt før MHR-møde

Emneliste til brug for præsterne ifm indsamlingerne i
kirken.
Deltagere udover præsten:
Cand.jur. Peter Damm (den sagkyndige)
Arkitekt Preben Rottbøll (styrelsesrepræsentanten)
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
(organisationsrepræsentanten)
Menighedsrådet kan ikke deltage.
Der afholdes afskedsgudstjeneste søndag, den 1. september kl. 14.00 i Ulsted Kirke.
Til orientering
Synsrapporterne blev godkendt – fremsendes herefter
til PU.
Grusstierne i parkafdelingen omlægges/er fremskyndet
p.t. til græsgange, da renholdelse er blevet for besværlig
og omkostningskrævende.

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

- Kirkefest, den 12. – 15. september
(se også under punkt 3 og 5)
8.PR-udvalget / Grøn kirke
- Indkøb af blomsterkummer / udsmykning mellem
kirken og sognegården jfr. referater af hhv. den
16.04. og den 21.05.

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

Anskaffelsesprisen på de 2 kummer er på ca. 36.000 kr.
Hertil kommer tilplantning.
Provstiet har godkendt, at der anvendes hensatte midler
på 2 konti – i alt kr. 34.535,11. Merudgiften finansieres
via kirkekassen og posteres på formål 23, Sognegården.
Der er udarbejdet foldere om biodiversiteten på
kirkegården. De opsættes i holdere i og på kirkegården.

9. Byggeudvalget
10. Personale
- Autorisation af personer på Kirkenettet

Besøg fra Vilsted-Skelund MHR på kirkegården. Har fået
en information om vores tiltag –og er blevet nysgerrige.
Intet.

Tommy orienterede om ny skrivelse herom fra
Kirkeministeriet. Formanden har fuldmagt til at foretage
det fornødne og give de nødvendige bemyndigelser.
I Venture gives fuldmagt til Eva Larsen, Jette Wammen,
Lena Lund og Margit Andersen.

11. Formandens orientering
Kirkeministeriet:
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1) Kompetencefonden ændrer karakter

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der
oprettet en ny Kompetencefond ”Den Statslige
Kompetencefond”. Denne administreres af Kompetencesekretariatet. Der kan søges om støtte til:
Uddannelses- og kursusgebyr
Materialer
Transport og ophold
Læs mere på DAP

2) Udmeldelse af landskirkeskatten og udligningstilskuddet er udskudt som følge af folketingsvalget

Provstiudvalgets frist for fastsættelse af ligningsbeløb
udskydes til 8. oktober.

3) Projektlederkursus 22. – 24. okt. 2019

Til orientering. Yderligere info findes på DAP.

4) Kirkeistandsættelsesordningen

I 2019 støttes 15 projekter. Læs mere på DAP.

Aalborg Stift:
5) Fyld Danmarks Kirker søndag den 29. sept.

Til orientering.

6) Folkekirkens Familiestøtte – formidling af evaluering
af forløb for par og skilte forældre

Til orientering.

7) Nyhedsbrev for juni måned fra Juridisk Afd.

Der ønskes tilbagemelding om hvorvidt folderen ”Når et
menneske dør” bliver anvendt.

8) Kursus for menighedsråd i Aalborg Stift.
28. aug. kl. 17.00-20.30 i Folkekirkens Hus
Emne: GDPR og lønforhandlinger for
kirkefunktionærer – samme dag som Budgetsamråd

Deltagere fra VH: Helene.

9) Introkursus for nyansatte – tirsdag, den 29. okt. 2019
Sted: Sankt Andreas Kirke, Randers

Tilmelding afventer.

Aalborg Nordre Provsti:
10) Offentligt budgetsamråd onsdag, den 28. aug. 2019
kl. 19. Sted: Hou Borger- og aktivitetshus

Fra VH deltager: Jens A. og Tommy H.

Landsforeningen af Menighedsråd:

Intet.

Distriktsforeningen:

Intet.

IT-Kontoret:
11) Åbning for sikker formular på sogn.dk
12) Tak for kaffe – digital strategi
Folkekirkens Forsikringsenhed:
13) Nyhedsbrev – juli 2019

Blev igangsat den 20. juni 2019. For yderligere info
henvises til DAP.
Orienteringsskrivelse.
Omhandler:
Ansvarsforsikring for menighedsrådsmedlemmer
Hoppekirke – er omfattet af ansvarsforsikringen.
Brug af taksator - frarådes

12. Debat-hjørnet - ordet frit
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- Præstesituationen i gl. Hals Kommune

Emnet blev drøftet ud fra den nuværende og den
fremtidige situation.

13. Andet
- Anmodning fra Hanne B. Lind om at udtræde af
menighedsrådet.

Beslutning: Godkendt.
I stedet indtræder suppleant Else Gjedde.
Hun overtager de funktioner/udvalg, som Hanne hidtil
har haft.

- Takkeskrivelse fra Børnesagens Fællesråd

Til orientering.

- Menighedsmøde i sognegården
tirsdag den 24. september kl. 19.00

Mødets tema bliver et foredrag om affald og affaldshåndtering/-sortering.
I øvrigt er der de faste emner omkring orientering,
aktiviteter mv. og økonomi – i kort form.

- Årsmøde i Mellemkirkeligt stiftsudvalg på
Hjallerup Kro, mandag den 25. november kl. 18.00

Der er fri adgang. Tilmelding senest den 20.11. på
aalborgstift.dk/mellemkirkeligt.

’- Skal VH MHR bakke op omkring etablering af KUL
(Folkekirkens UngdomslederUddannelse).

Det vurderes ikke at være et behov i Vester Hassing, da
vi har et aktivt FDF-liv (DK’s 5. største kreds med over
200 medlemmer)

14. Næste møde
Tirsdag, den 17. september 2019 kl. 19.00
Mødet sluttede kl.: 22.05

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

………….… a f b u d …..…………..
Helene Søholm Knudsen (HSK)

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

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

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

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

……………………………………………..
Else M. Gjedde (EMG)

……………………………………………….
Lissy Larsen (LL)

……………………………………………..
Lisbeth Bukh (LB)

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

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