
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2020 /  
Udsendt den 1.september  

 Indledning v/ Ole Lerup Afbud fra: Julie Robinson, Anders Bach Jensen, 

Preben Sørensen, Ulla Kürstein Jensen, Tinne 

Bertelsen 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Halvårsregnskab (2. kvartal) 

(Bilag 1,2,3,4) 

Kort gennemgang ved kasserer Ole Dahl. Covid 19 

nedlukning har givet nogle mindreforbrug på eksem-

pelvis løn. Status p.t. er en positiv balance på cirka 

300.000,- 

4.  Status KBF præstestilling (bilag 5,6,7) Menighedsrådet videregiver  forslag  som mulige 

datoer for prøveprædiken. I forlængelse af informa-

tionsmøde med biskop Henning Toft Bro den 10.9. 

holder menighedsrådet et ekstraordinært møde. 

 

5.  Ansættelse af ekstern underviser i forbin-

delse med konfirmandundervisning 

Orientering ved Henriette Rosendal.  

3. underviser til 3 holds undervisning af konfirman-

der fra Gl. Hasseris samtidig, ligger ikke fast endnu. 

Menighedsrådet opfordres til at efterspørge en afkla-

ring. 

6.  Status i.f.m. Covid-19: Tiltag vedrørende 

tjenester, lokaler m.m. indtil nu, og videre 

frem  

Indledning ved Gert Husum. 

Gennemgang af erfaringerne i det forløbne halve år 

ved Søren Ohlsen, Peter Lindhardt Toft, og  Henriet-

te Rosendal.  

Præsentation ved Inge Thomsen af justeret form med 

fysisk uddeling i forbindelse med afholdelse af nad-

ver,  samt inførelse af 2 gudstjenester om søndagen 

fra september måned. Indtil videre med gudstjeneste 

kl. 8.30, og højmesse kl.10.00. 

Efterfølgende generel debat i rådet. 

 

7.  Status vedrørende ansættelse af korleder og 

kirketjener. 

Orientering ved Søren Ohlsen om ansættelsen af 

Marianne Stig Nielsen som 50% kirketjener pr. 

1.7.2020 og  Liv Lund Poulsen som Korleder for 

børne og pigekor pr. 1.8.2020 

8.  Valg af næstformand. Henning Thomsen er valgt som ny næstformand med 

øjeblikkelig virkning, i stedet for Anders Bach Jen-

sen, der ved fraflytning er udtrådt af menighedsrådet. 

 

9.  Kirkeudvidelse, perspektiver. 

Svar fra Provstiudvalget (bilag 8) 

Svar fra Provstiudvalget (PU) gennemgået ved Gert 

Husum. PU har indikeret at et eventuelt projekt 

m.h.t. udvidelse af Hasseris Kirke indgår som en del 

af den generelle langtidsplanlægningen for Provstiet 

10.  Opfølgning vedrørende: (bilag 9) 

Pulpiturforstærkning (bilag 10) 

Orgelreperation og udvidelse(bilag 11) 

Lys i Kirken ved trappen til koret  

Adventskrans i kirken  

Ny styring/kabeltræk til klokkespil 

Menighedsrådsudflugt 

 

Pulpiturforstærkning vurderes af PU at kunne dæk-

kes af egne midler. Endeligt grønt lys fra STØ mang-

ler, og forstærkningen kan igangsættes umiddelbart 

derefter. 

Belysning ved koret , og hejs i.f.m. adventskrans kan 

nedsat arbejdsgruppegruppe bestående af Ole Lerup, 

Søren Ohlsen, Henriette Rosendal, og Gert Husum,  



 give grønt lys til når detaljer og økonomi er klarlagt. 

 

Orientering af Peter Lindhardt Toft om en rekonfigu-

rering af projektet omkring orgelreperation: 

For at undgå unødige dobbeltudgifter i forbindelse 

med at foretage reparation først, og installering af 

Setzeranlæg på et senere tidspunkt, foreslås et revi-

deret projekt hvor montering af setzeranlæg integre-

res som som en del af reperations og vedligeholdel-

sesarbejdet.  

MR giver grønt lys til at gentænke projektet. 

 

Arbejdsgruppe vedrørende møbler i salen arbejder på  

forslag/oversigt til kommende møde. 

 

Forslag til midlertidig klokketrappe: I lyset af det 

udsatte projekt vedrørende nyt trappesystem til klok-

kerne foreslås et midlertidigt stillads med repos. 

Arkitekt Ole Knudsen spørges om mulighederne 

desangående. 

 

Prisoverslag på ny klokkestyring indhentes ved 

Thubalka. 

 

Menighedsrådsudflugt er udsat til efter det nye råds 

tiltrædelse. 

 

11.  Menighedsrådsvalg 2020 

 

Valgudvalg indkaldt til møde 8.september. 

Her gennegås de formelle og praktiske forhold i rela-

tion til Valgforsamlingen. 

12.  Forlængelse af aftale med Aalborg An-

lægsgartneri (bilag 12) 

Tilbud godkendt og det foreslås en 3 års kontrakt 

med Aalborg Anlægsgartneri. 

13.  Kirkesyn Kirkesyn er fastlagt til 9.9. 2020 kl. 14.00 

14.  Ansøgninger: 

Takkebrev: 

Kirkens Korshær (bilag 13,14) 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd (bilag 

15) 

 

 

15.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Henriette Rosendal: Orientering om konsti-

tueringen af Hanne Pahuus som præst i 

75% stilling indtil ny KBF præst kan til-

træde sin stilling. 

 

Mikael Byrial Jensen: Orientering om hvil-

ke konkrete former sæsonens forskellige 

aktiviteter kan afvikles under, for nuværen-

de. 

 

Peter Lindhardt Toft: Orientering om 

igangværende proces med at ansætte ny 

sanger i vokalgruppen. 

b Gert Husum: Orientering om udlån af kon-

tormøbler til DSUK i Schweitz, samt ind-

køb af nyt ophængningsystem til brug ved 

ophængning af kunstudstillinger i kirken. 



 

Orientering om, skrivelse vedrørende for-

ventet udgift til fælles regnskabsfører 2021. 

Der forventes 100.000 kroners forhøjelse af 

udgifterne dertil i 2021. Vi følger nærmere 

op på den forventning og baggrunden der-

for. 

 

c Ole Dahl: Menighedsrådet skal løbende 

være opmærksom på at holde en fornuftig 

kassebeholdning, når vi i kommende bruger 

af de frie midler. 

d Ole Lerup: Orientering om synsrapport fra 

PU vedr. renovering Renal Baches Vej.  

 

Nye blandingsbatteri der kan regulere vand-

temperatur foreslået installeret i køkkenet. 

Mulighederne, og de praktiske omstændig-

heder i forbindelse dermed, undersøges ved 

VVS firma 

e  

  

  

  
 

16.  Orientering fra udvalg Ole Lerup: Stoleudvalg holder møde 27.8.2020 

 

 

 

 
 

17.  Eventuelt  

 

Tak til menighedsrådet fra Inger Beyer for  hilsen i 

forbindelse med fødselsdag.  

Inger Beyer: Orientering om indkaldelse til distriks-

foreningen 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ________________ 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr.  Beskrivelse 

1  Kommentar Venture 

2       Kvartals/halvårsrapport 

3       Budget, art 

4       Budget, formål 

5      Svar, Kirkeministeriet vedr. bopælspligt 

6       Orientering, Kirkeministeriet vedr. opslag 

7  Orientering fra Aalborg Stift vedr. informationsmøde 

8       Svarbrev Provsti vedr. kirkeudvidelse 

9       Oversigt igangværende projekter 

10  Svarbrev Provsti ansøgning vedr.pulpiturforstærkning 



11  Svarbrev Provsti og Stift ansøgning vedr. orgelreperation 

12  Tilbud Aalborg Anlægsgartneri 

13  Takkebrev Kirkens Korshær 

14  Takkebrev Kirkens Korshær 

15  Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

        

 


