Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.00

Ark nr. 2015 / 15
Indledning v/ Henriette Rosendal

Afbud fra Henning Thomsen, Agnete Brink,
Arne Sloth Kristoffersen, Jakob Mygind, Pia
Otte Jørgensen og Poul Sørensen.
Jes Nielsen deltog fra kl. 19.30
Suppleant Inge Dammeyer deltog i mødet.

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Referatet fra sidste menighedsrådsmøde.

Intet at bemærke.

3.

Valg af formand.

Anders Bach Jensen blev genvalgt

4.

Valg af næstformand.

Gerd Bangsbo blev genvalgt

5.

Valg af kirkeværge.

Arne Sloth Kristoffersen blev genvalgt

6.

Valg af kasserer.

Ole Dahl blev genvalgt

7.

Valg af kontaktperson.

Ole Lerup blev genvalgt

8.

Valg af bygningssagkyndig.

Jens Laursen blev genvalgt

9.

Valg af underskriftsberettiget person.

Gerd Bangsbo blev genvalgt

10.

Ansøgning fra
 Kamillus – bilag 1
 FDF – bilag 2
Økonomi
1. Godkendelse af Revisionsprotokollat til regnskabsår 2014. Bilag 4
2. Godkendelse af endeligt budget
2016. Bilag udsendes på mail mandag den. 19.
3. Orientering om kvartalsregnskab
samt kommentarer pr. 30/9-15. Bilag udsendes på mail mandag den
19.
Indsamlinger 2016
Bilag 5

Der blev bevilliget kr. 2.000,- til Kamillus
Der blev bevilliget kr. 2.000,- til FDF

11.

12.

13.

Indstilling fra gudstjenesteudvalget vedr.
fjernelse af trosbekendelsen når der er dåb.

1. Taget til efterretning og godkendt.
2. Budget 2016. Endeligt budget afleveret d.
17-10-2015 kl. 11.46. Godkendt.
3. Kassereren orienterede om kvartalsregnskabet og det blev besluttet at korkontoen skal
deles i to:
Voksenkor (formålskode 3501) og
Børnekor(formålskode 3502)

Formanden undersøger muligheden for at betale via
MobilePay / Swift ved indsamlinger.
Udvalgets indstilling til indsamlingsformål i 2016
blev godkendt.
Det blev vedtaget, at der ved diverse arrangementer i
kirken laves supplerende indsamlinger til den aktuelle måneds gudstjenesteindsamlingsformål.
Udvalgets indstilling om, at trosbekendelsen ikke
synges når der er dåb, blev godkendt som et etårigt
forsøg. Forsøgsordningen træder i kraft 1. søndag i
advent.

14.

15.

Forslag til datoer for menighedsrådsmøder i
2016:
Mandag den 11/1, tirsdag den 15/3, onsdag
den 11/5, torsdag den 25/8 og mandag den
24/10.
Menighedsmødet den 20. januar 2016 kl.
19.30

16.

Indeklima i kirken

17.

Orientering fra
a) præster og ansatte
b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

18.

19.

Orientering fra udvalg

Møderne blev planlagt som følger: tirsdag den 12/1,
torsdag den 17/3, onsdag den 11/5, torsdag den 25/8,
tirsdag den 11/10 kl. 17.00 og tirsdag den 22. november
I forbindelse med menighedsmødet holder lektor i
praktisk teologi, Ph.d. Kirstine Helbo Johansen,
Aarhus Universitet, et foredrag med titlen: ”Det skal
være en rigtig vielse” – om præsters og brudepars
syn på den kirkelige vielse.
Det forsøges at bedre indeklimaet ved naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer i kirkerummet før
og under gudstjenester)
a) Under Agnete Brinks sygeorlov vikarierer Peder
Skamris Pedersen, tidligere præst i Nørresundby.
b) I den kommende tid vil regnskabs- og budgetudvalget analysere kirkens forbrug af midler på musikområdet med henblik på besparelser fra og med budgetår 2017.
c)
d)
Lysstanderne ved kirken er blevet renoveret.
Der indkøbes supplerende porcelæn til kirkens køkken.
e)
Der er foreløbigt fastlagt følgende Hasserisaftener i
2016: 13. januar, ”Det ordentlige menneske” Foredrag ved historiker Henrik Jensen og 17. februar (kl.
19.00) ”Aktiv dødshjælp. Kan vi mere end vi kan
magte?” Foredrag ved overlæge Ole Hartling.
Fernisering af de næste to kunstudstillinger med hhv.
Bodil Juul og Poul Christensen sker den 29. november 2015 og den 7. februar 2016.
Der skal laves projektbeskrivelse i forbindelse med
de af Provstiudvalget godkendte anlægsarbejder
(projektor med lærred til kirkerummet, terrasse til
præstebolig på Mester Eriksvej, terrasse/udestue til
præstebolig Renal Baches Vej). Arkitekt Ole Knudsen inddrages til at forestå processen.

Eventuelt

Referent: Helle Aaen Jensen
Mødet slut kl. _20.55_______________
BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5

Modtaget
16/9
28/9
29/9
Sept.
8/10

Beskrivelse
Ansøgning fra støtteforeningen Kamillus
Ansøgning fra FDF-Hasseris
Takkebrev fra Danske Sømands- og Udlandskirker for kr. 1.253,50
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014
Forslag til kollekter for 2016

