Refefrat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd,
tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00

Ark nr. 2017 /
Udsendt d. 30.11.17
Indledning: Pia Otte Jørgensen

Afbud: Ingen

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

3.

Kvartalsrapport, godkendelse af regnskab (bilag 1,2)
Behandling af indstilling til 1. organiststilling

Godkendt

4.

5.

Medarbejderfest 2018

6.

Tilbud fra Aalborg anlægsgartneri vedrørende pasning udendørsarealerne og
snerydning, med indstilling fra Kirkeudvalget (Bilag 3,4)
Friluftsgudstjeneste ved Pumpehuset i
juli måned 2018 (forslag fra Lavmesseudvalget)

7.

8.

9.

Forslag om forsøgsordning i Budolfi
Provsti med fælles tilsyn med de bygningsmæssige forhold i provstiets præstegårde
Kirkeblad

10.

Valg af formand, jf. §8 stk. 1

Indstillingen fra udvalget blev fulgt af menighedsrådet, der ønsker, at Marianne Haldrup instilles til
stillingen som 1. organist.
Menighedsrådet finder, at den musikalske bredde
med klassisk og rytmisk musik, som har kendetegnet
Hasseris Kirke gennem mange år, er et kernepunkt.
I opslags- og ansættelsesprocedure for 2. organiststillingen, der nu bliver ledig, skal ønsket om kompetencer indenfor rytmisk musik afspejle dette.
Der sigtes imod en anættelse af ny organist i den
ledige stilling pr. 1.2. 2018
Ansættelsesudvalget består af: Anders Bach Jensen,
Ole Lerup, Henriette Rosendal, Marianne Haldrup
og Søren Ohlsen
23. marts valgt som dato.
Klokkerlauget er festudvalg
Det er vedtaget at sige ja til tilbuddet. Det er et ønske, at der indgås en 3-årig aftale med Aalborg Anlægsgartneri
Det blev besluttet at støtte forslaget om en friluftsgudstjeneste, men Lavmesseudvalget bedes overveje,
hvorvidt gudstjenesten kan afvikles på et andet tidspunkt end det faste højmessetidspunkt.
Det blev besluttet at indgå i en forsøgsordning. Efterfølgende har der været en mailkorrespondance, der
har resulteret i, at forslaget genovervejes i forbindelse med næste menighedsrådsmøde.
Der er sat initiativer i værk for at lave en ny aftale
om opsætning af sognebladet, eventuelt med nuværende trykker, samt lave aftale med en ny distributør.
Ligeledes skal vi sikre, at aktuelle nyheder altid er
tilgængelige på de forskellige platforme (hjemmeside, avisannonce, Facebookside). Det er særligt
vigtigt hen over sommeren, hvor sognebladet ikke
udkommer. Den lange periode dækkes af martsnummeret.
Resultat:1 blank stemme, 1 stemme på Preben Sørensen, 11 stemmer på Gert Husum.
Gert Husum er valgt.

11.

Valg af næstformand, jf. §8 stk. 3

12.

Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1

Resultat:1 stemme på Henning Thomsen, 12 stemmer på Anders Bach Jensen.
Anders Bach Jensen er valgt.
Arne Sloth Kristoffersen er valgt

13.

Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2

Ole Dahl er valgt

14.

Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5

Ole Lerup er valgt

15.

Valg af bygningskyndig jf. § 9 stk. 8

Jens Laursen er valgt

16.

Gert Husum og Anders Bach Jensen er valgt som
underskriftsbererrigede

17.

Valg af underskriftsberettiget jf. § 9 stk.
9
Fastsættelse af mødedatoer for 2018

18.

Ansøgninger

Ingen

19.

Orientering fra
a) præster og ansatte
b) formand

1.faste møde:24. januar 2018

a

b

c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

c

d
e

Henriette Rosendal orienterede om sin
bevilligede studieorlov fra januar til maj
måned.
Anders Bach Jensen informerede om sognemødet d. 3. december. Gert Husum
indlemmes i forberedelsesudvalget.
Agnete Brink reklamerede for Hasserisaften arrangementet onsdag d. 22.11.17
Inger Beyer orienterede om, at et nyt lønsystem er undervejs.
Ole Dahl informerede om et kommende
møde ved Venture omhandlende generelle
forhold omkring praktisk regnskabsførelse
- herunder FLØS
Arne Sloth Kristoffersen informerede om
forskellige arbejder ved præstegårdene
Ole Lerup informerede om afholdte MUS
samtaler

20.

Orientering fra udvalg
Referat kirkeudvalg med som bilag

Kirkeudvalget ved Pia Otte Jørgensen og Arne Sloth
Kristoffersen informerede om arbejder vedrørende
kloak på vestsiden og udskiftning af indendørs måtter, samt montering af hjertestarter udendørs.
Hasseris Ejerforening har bundet sig til halvdelen af
udgiften i forbendelse med sidstnævnte.
Montering af lys på glasmosaik og nyt lys på Kristusfiguren inden 1. søndag i Advent er sat i værk

21.

Eventuelt

Inger Beyer informerede om Menighedsrådsforeningen arrangement 6. februar 2018 i Vejgaard Kirke,
samt landsindsamling for kirkens Korshær søndag
d. 26.11. 2017
Henning Thomsen informerede om årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg d.27.11 på Kulturcentret i
Østervrå.

Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. ___________21.30_____

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
6

Modt. Beskrivelse
Kommentar Kvartalsrapport pr 30.9
Kvartalsrapport 3. kvartal
Aalborg anlægsgartneri , ved kirken
Aalborg anlægsgartneri, ved præstegårde

