
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2018 /  
Udsendt den 3. okt. 2018  

 Indledning v/ Inger Beyer Afbud fra: Agnete Brink, Anders Bach Jensen, Søren 

Ohlsen. 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra sidste 

menighedsrådsmøde. 

Referatet er godkendt. 

3.  Regulering af lønsatser for ung-

domskor og for løse tjenester, for-

slag fra budgetudvalget. (bilag 1) 

Forslaget blev godkendt, og det blev foreslået at Menighedsrå-

det fremover skal følge den almindelige prisindeksregulering. 

Budgetudvalget vil tage regulering af lønsatser op hvert år 

fremover. 

4.  Budget 2019 endeligt udkast (ef-

tersendes snarest) (Bilag 2) 

Formålsformuleringen rettes således, at den bliver enslydende 

med teksten på hjemmesiden. I samme forbindelse blev der 

udtrykt ønske om en midtvejsevaluering af kirkens arbejde og 

om en tydeliggørelse af menighedsrådets ønsker for den ret-

ning, som kirken skal arbejde imod. 

Menighedsrådet godkendte budgettet. 

Endelig budget 2019 afleveret i provstiportalen, den 10. 

oktober 2018 kl. 20.11. 

5.  Undersøgelse af lokalesituation og 

behov i kirken, ved udvalg. 

Idet der ikke er indkommet særlig mange kommentarer fra 

personalet, ønsker udvalget at forlænge fristen. 

Foreløbige kommentarer:  

 våbenhus fungerer ikke ifm. kirkekaffe.  

 der mangler kontorer (til børnemedarbejder og til præ-

stesamtaler)  

Konkrete problemer fra Menighedsrådet kan sendes til Hen-

ning Thomsen 

Forslag: Udvalget kan se på andre kirkers løsninger. 

6.  Udflugt for menighedsråd og med-

arbejdere 

Der var enighed om at der skal arrangeres en udflugt, og der 

blev nedsat et udvalg bestående af Tinne Bertelsen, Anna 

Bach og Mikael Byrial Jensen. 

7.  Ansøgninger: 

Weshelter (bilag 3) 

Menighedsplejen (bilag 4) 

Ansøgning fra Weshelter afslåes. 

Menighedsplejen bevilliges kr. 10.000,- 

8.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Henriette Rosendal orienterede om dagens ”Kirke& 

kokkerier for småfolk”, og om Konfirmandtur til 

Aarhus Domkirke og Gjellerupparken 

Inge Thomsen orienterede om Konfirmand-

pilgrimsvandring til Rubjergknude.  

Hvis nogen i personalegruppen ønsker at blive influ-

enzavaccineret, vil Menighedsrådet betale en eventu-

el udgift.  

Tak fra Ida Nielsen og Helle Aaen Jensen for gaver 

fra Menighedsrådet ved deres 60 års fødselsdage. 

b Nyt kalendersystem er under overvejelse. 

Menighedsrådet sender et kort til tidligere medlem, 

Adelina Baleanu.  

c Intet yderligere 

d Småproblemer på Følvænget og Renal Baches Vej 

afhjælpes. 

 

e Igangsættelse af APV 

  



  

  
 

9.  Orientering fra udvalg Mellemkirkeligt udvalg udleverede referat fra  

udvalgsmøde. Se referatets punkt 3 og 4, som  

vedrører besøg af libanesiske gæster i foråret 19 

og efterlysning af overnatningssteder til gæster fra 

Sachsen i efteråret 19. 

Inger Beyer nævnte Distriktsforeningens genera-

forsamling i Vor Frelsers kirke, den 6. februar 19, 

kl. 18.00 -21.00 

Hasserisaftensudvalget har engageret Jens Smæ-

rup Sørensen til at holde foredrag, onsdag den 23. 

januar 2019  

”Hasserisaftener” afholder 30 års jubilæum 28. 

november 2018  

 
 

10.  Eventuelt  

 

Mikael Byrial Jensen takkede menighedsrådet for at have an-

sat ham i den ledige sognepræstestilling. 

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 27. november. 

Referent: Helle Aaen Jensen 

 

Mødet slut kl. _21,25_______________ 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Beskrivelse nye korlønsatser 

2  Udsendes snarest 

3 August18 Weshelter 

4 September18 Menighedsplejen 

5   

7   

8   

 


