Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00

Ark nr. 2016 / 4
Indledning v/ Pia Otte Jørgensen

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra Mikael Byrial Jensen, Ole Lerup,
Christian Meidahl, Arne Sloth Kristoffersen,
Henning Thomsen, Poul Sørensen.
Jes Skovgaard Nielsen deltog fra kl. 19.35
Punkt 4 og punkt 12 er byttet rundt. Herefter er
dagsordenen godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendelse af Regnskab 2015
Se vedhæftet bilag.
Lukket punkt

Referatet blev godkendt.

5.

Messehagel-udvalgets indstilling på baggrund af det tilsendte forslag fra Selskab
for kirkekundst.
Bilag 4f

6.

Reduktion af musikbudget 2017
Se vedhæftet bilag

7.

Skal der arrangeres en menighedsrådsudflugt?

8.

Efterårets menighedsrådsvalg

Det blev besluttet, at der skal findes kr. 25.000,- til
en ny hvid messehagel, som skal være færdig til kirkens 60 års fødselsdag, den 1. søndag i advent. I
øvrigt arbejdes der videre med sagen efter de retningslinjer, som fremgår af forslaget fra ”Selskabet
for kirkelig kunst”.
Det blev vedtaget, at der iværksættes besparelser på
120.000 kr. på musikbudget 2017. Det blev præciseret, at besparelserne udelukkende skal vedrøre lønposter og ikke må ramme børne- og ungdomskoret. I
forbindelse med budgettering for 2017 skal størrelsen af organistvikarkontoen drøftes. Da forbruget på
musikområdet fortsat vil være relativt stort, kan det
ikke udelukkes, at der skal ske supplerende besparelser i 2018 og årene fremover.
Der fremkom et forslag om, at der i stedet for en
egentlig udflugt laves en spisning for rådsmedlemmer med ægtefæller i tilknytning til et arrangement i
Folkekirkens Hus / Musikkens Hus eller andet. Inger
Beyer og Gerd Bangsbo arbejder videre med ideen.
Provstiets menighedsrådsformænd har foreslået, at
der i samarbejde med Distriktsforeningen arrangeres
et fællesmøde i Folkekirkens hus i maj måned om
valget
Der er Valgudvalgsmøde den 30/5 i Lindholm Kirke
Hasseris Sogns valgudvalg består af Ole Dahl og
Preben Sørensen. Inger Beyer blev indsupppleret i
udvalget
I øvrigt tilkendegav et flertal af medlemmerne, at de
gerne stiller op til det kommende valg.

9.

Ansøgninger:
1. Tilskud til portrættering af biskoppen.
Vedhæftet bilag
2. Tilskud til Nordjysk Kirkedag 2016.
Bilag 3
3. Tilskud til ”Folkekirken på Nibefestival”. Bilag 6

2.
3.
4.

Regnskab 2015, afleveret 15-03-2016 9:52, blev
godkendt.
Medarbejdersituationen ved Hasseris kirke blev drøftet.

1. Der blev bevilliget kr. 1.000,- til portrættering af
Biskoppen
2. Der blev bevilliget kr. 1.000,- til Nordjysk Kirkedag.
3. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

10.

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

11.

Orientering fra udvalg

12.

Eventuelt

Referent: Helle Aaen Jensen
Mødet slut kl. __22.00______________
Servering og oprydning: Agnete, Jakob og Preben

BILAGSLISTE

a) Henriette Rosendal orienterede om to nylig afholdte gudstjenester: Kirke for Småfolk og Ældregudstjenesten.
Agnete Brink orienterede om personalesituationen.
Tidligere vikar, Hanna Færregard,har tilbudt at vikariere under kordegnenes årskursus. Mette Roskjær
vikarierer på kordegnens ugentlige fridag. Menighedsrådet bemyndiger den daglige leder og kordegnen til at sørge for at den nuværende situation bliver
klaret.
Søren Ohlsen har tilbudt at varetage kirkens annoncering sammen med vedligeholdelsen af kirkens
hjemmeside.
Helle Aaen Jensen, Søren Ohlsen og Agnete Brink
vil afholde et møde efter påske, med henblik på at få
overblik over kirkens fælles annoncering.
b) Menighedsmøde: Der var få deltagere (28) ved det
indholdsmæssigt fine møde d.19.januar. En anden
ramme for menighedsmødet skal overvejes. Formanden vil komme med et udspil ved et af de kommende
menighedsrådsmøder.
c) Ole Dahl deltog i det forberedende budgetråd.
d) Arne Sloth Kristoffersen og arkitekt Ole Knudsen
har besigtiget kirken med henblik på opsætning af
lærred og projektor.
Der er indkøbt 50 nye salmebøger og de gamle
istandsættes, så de kan bruges i krypten.
Inventarlister for kirke og præsteboliger er blevet
opdateret.
e)
Gudstjenesteudvalget: Udvalget har debatteret emnet
”Altervin – vin eller saft” og ”Lægmandslæsninger”.
Referat fra udvalgets seneste møde blev udsendt
sammen med dagsordenen.
Kunstudvalget: Der er fernisering af Anne Marie
Johansens værker på søndag.
Udvalget oprfordrer menighedsrådet til at komme
med forslag til fremtidige udstillinger.
Hasserisaftensudvalget: Til efteråret har Ole Juul,
Maja Lisa Engelhardt og Niels Henrik Gregersen
givet tilsagn om at holde foredrag i Hasseris kirke.
Inger Beyer takkede for blomst ifm. sygdom.
Jes Nielsen deltager i studietur til Færøerne, som er
arrangeret af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg.
Næste menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 11.
maj kl. 19.00
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7/1
18/1
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------

Beskrivelse
Takkebrev fra Mission Afrika for kr. 1.140,50
Takkebrev fra Læger uden Grænser for kr. 1.052,Ansøgning fra arbejdsgruppen bag Nordjysk Kirkedag
Forslag vedr. messehageler mm., fra Selskabet for kirkelig Kunst
Ansøgning om tilskud til portrættering af biskoppen
Ansøgning om tilskud til Nibefestival
Ref. af Gudstjenesteudvalgsmøde den 1/3-16
Vedr. besparelse på musikbudgettet.
Udkast til Årsregnskab 2015

