
Referat af møde i  Hasseris sogns menighedsråd,onsdag den 6. ok-

tober 2021 kl. 17.00 

                                                                                     Ark nr. 2021 /  
Udsendt 12.10.21  

 

 Indledning v/ Ragna Larsen Afbud fra: Henriette Rosendal, Pia Otte Jørgen-

sen.  

Suppleant Inger Beyer er indtrådt i menighedsrå-

det i stedet for Preben Sørensen  

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Visionsworkshop. 

Introduktion ved visionsudvalget, med ef-

terfølgende gruppearbejde, debat og be-

handling. (Bilag 1) 

Workshop gennemført. 

Udarbejdet prioriteringsliste tages med til videre 

behandling ved et kommende møde. 

4.  Budget 2022 endeligt udkast 

(bilag 2) 

Godkendt 

Afleveret 6.10.2021 kl.13.09 

5.  Godkendelse af revisionsprotokollat, med 

påtegning. Regnskab 2020 (bilag 3,4) 

Godkendt 

6.  Godkendelse af ny regnskabsinstruks 

(bilag 5) 

Godkendt 

7.  Gennegang af kirkesyn af d.22.9.2021 

(bilag 6) 

Gennemgang ved Ole Lerup 

8.  Igangværende projekter, status 

Orgeludbygning. 

Orientering ved Søren Ohlsen om orgelmodernise-

ringen der løber fra uge 1-8 i 2022 

Etablering af kontorfaciliteter i tårnet til korleder 

vurderes løbe op i 40.000-50.000. Projektet indehol-

der etablering af flugtvej og  alarmer, rydning af – og  

maling af rummet, samt etablering af kontorarbejds-

plads. 

Projektet sættes i værk. 

 

9.  Kirkeudvidelsesarbejde, status Gennemgang ved Gert Husum af oversigt, udarbejdet 

ud fra behovsanalyse foretaget i råd og medarbejder-

stab i 2018/19. 

Samme oversigt vil igen blive forelagt medarbejder-

gruppen med nulighed for tilførelse af nye tanker og 

ønsker.  

En visionsdel tilføjes, og projektet medtages ligele-

des i forbindelse med menighedsmødet den 31.10., 

og bruges som basis til udarbejdelse af ansøgning til 

Provstiet, med henblik på søgning af midler til udar-

bejdelse af videre projektmateriale. 

 

En generel proces/tidslinje for projektet skal udar-

bejdes 

 

10.  Ansættelse af  præst, status. Provst Jacob Køhn Andersen leder informationsmø-

det den 14.10. kl. 19.30 

Ansøgninger kommer til at være tilgængelige på 

kontoret og på DAP til gennemlæsning. 

 



 

 

11.  Fatsættelse af generelle retningslinjer for 

servering og eventuel betaling herfor ved 

kirkens tjenester og arrangementer. 

Udsættes 

12.  1.søndag i advent, kirkens fødselsdag, af-

skedsgudstjeneste og juletræstænding.  

Beslutning om form, samt overblik over 

hvem der forpligter sig til de nævnte arran-

gementer. 

Tinne Bertelsen påtager sig repræsentationsrollen i 

forbindelse med  1.s.i.advent og juletræstændingen. 

13.  Ansøgninger: Ingen 

Takkebrev: Kirkens Korshær (bilag 7) 

 

Intet 

14.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a  

b På baggrund af visionsarbejdet laves ar-

bejdsbeskrivelser at faste poster i rådet, 

samt daglig leder. 

Kommissorier til udvalg skal gennemgås og 

ensrettes efter en fast skabelon, der udsen-

des til udfyldelse i de respektive udvalg. 

Det foreslås at kunstudvalget nedlægges i 

sin nuværende form og genbesættes i for-

bindelse med kommissoriearbejdet. 

 

Der nedsættes et ansættelsesudvalg til an-

sættelse af ny kordegn: 

Ole Lerup, Gert Husum, Tinne Bertelsen, 

Anne Sophie Bredmose Jakobsen og Søren 

Ohlsen 

 

 

c  

d  

e  

  

  

  
 

15.  Orientering fra udvalg  

 

 

 

 
 

16.  Eventuelt  

 

Et ekstraordinært menighedsrådsmøde afholdes tirs-

dag d. 9.11. kl.19.00 

Referent: Søren Ohlsen 

 

 

Mødet slut kl. ___21.00___________ 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 



 

 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Hasseris Kirke – Lokalebehov 2021 

2  Budget 2022 

3  Regnskab 2020 Revisionsprotokollat 

4  Regnskab 2020 Revisionspåtegning 

5  Regnskabsinstruks pr 6.10.2021 

6  Synsreferat 22.9.2021 

7  Takkebrev Kirkens Korshær 

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 


