Referat framøde i Hasseris sogns menighedsråd,
tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00

Ark nr. 2018 /
Udsendt d. 6.12.18
Indledning: Mikael Byrial Jensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orienteringsmøde med repræsentanter
for Aalborg Budolfi Provsti, vedrørende forsøgsordning med præstegårde.
Forventet varighed 1 time

Afbud:

Godkendt
Provstiudvalget informerede generelt om:
Ernergioptimering. Fællesindkøb og fællesentrepriser. Herunder også de fremtidige perspektiver i forsøgsordningen med præstegårdene og de praktiske
aftaler forbundet dermed.
Vintervedligeholdelse 2018/19 foreslås passet via
allerede indgåede aftaler.
Tilmelding til el licitation foreslås og det har vi gjort.
Refusionsordningerne omkring forbrugsudgifter for
de forskellige præstegårde bliver, efter udarbejdet
forslag fra Provstiet, ensrettet.
Provstiets repræsentanter giv os et indblik i drifteffektiviteten i Hasseris Kirke og Provstiet som helhed,
og mønsteret er at store sogne, som ventet, har en
større effektivitet.
Der blev også givet et generelt indblik i samarbejdsideer i Provstiet som helhed.

3. Godkendelse af referat
4. Kvartalsrapport 3. kvartal me dkommentar, godkendelse af samme (bilag
1)
5. Godkendelse af revisionsprotokollat,
Regnskab 2017(bilag 2)

6. Menighedsmøde, status.

7. Kirkeblad, drøftelse af hvorvidt der er
behov for 3 eller 4 blade årligt.

Vi sluttede af med at give provstiudvalget et indblik i
nye større ideer over et flerårigt perspektiv for kirken, eksempelvis orgelets optimering med setzersystem og stemmeudvidelse , samt kirkens nuværende
og fremtidige lokalebehov set i forhold til kirkens
store aktivitetsniveau.
Godkendt
Generelt er der en positiv udvikling i økonomien,
med et genreret overskud i de 3 første kvartaler på i
runde tal 100.000,- pr. kvartal.
Formand, kasserer og daglig leder gennemgår de
konkrete spørgsmål i protokollatet, besvarer dem, og
ser på hvilke rutiner der måtte kunne optimeres.
Revisor inddrages om nødvendigt.
Protokollat godkendt.
Gert Husum orienterede om planerne for mødet,,
søndag d. 3. februar kl. 17.00. herunder planer for
mødets indhold, med præsentation af aktiviteter,
menighedsdebat over fællespisning
Vi kan konstatere at der er reelle svigt i distributionen af kirkebladet, trods løbende dialog med distributør.
Vi tager kontakt til distributøren en endnu engang
med systematisk gennemgang af konstaterede fejl.
Inden næste omdeling, vil vi se på hvilke muligheder
der alternativt kunne findes, som også er økonomisk
holdbare.
Vi undersøger hvad et fast indstik i en lokalavis

ville indebære økonomisk og praktisk.

10. Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1

Det blev besluttet at gå tilbage til 4 blade i 2019,
med efterfølgende evaluering.
Derudover at give redaktionen udvidede beføjelser
til at lave aftaler angående levering af indhold til
bladet og til at lave en overordnet plan for de enkelte
numre på årsbasis.
13 stemmer afgivet
13 stemmer på Gert Husum
Ingen blanke stemmer
13 stemmer afgivet
13 stemmer på Anders Bach Jensen
Ingen Blanke stemmer
Ole Lerup valgt som kirkeværge

11. Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2

Ole Dahl valgt som Kasserer

12. Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5

Ole Lerup valgt som kontaktperson

13. Valg af bygningskyndig jf. § 9 stk. 8

Jens Laursen valgt som bygningskyndig.

14. Valg af underskriftsberettiget jf. § 9
stk. 9
15. Fastsættelse af mødedatoer for 2019

Formand og næstformand valgt som underskriftsberettigede

8. Valg af formand, jf. §8 stk. 1
9. Valg af næstformand, jf. §8 stk. 3

16. Ansøgninger: Ingen
Takkebreve (bilag 3 og 4)
17. Orientering fra
a) præster og ansatte
b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

22/1, 13/3, 15/5, 28/8, 9/10, 27/11

a

Henriette Rosendal orienterede om de Ni
læsninger d.16.12, og spurge til mulige
læsere blandt menighedsrådsmedlemmerne. HR orienterede envidere om nyligt
afholdte præstekonvent i Løgum kloster.
Inge Thomsen orienterede om foreliggende
planer om at have konfirmander med ude
på besøg i private hjem.
Mikael Byrial Jensen: Orienterede om
bibelkreds og om korshærsindsamling med
konfirmander som indsamlere.
Helle Aaen omtalte, i funktion af at være
medarbejderrepræsentant, den gode stemning og det gode arbejdsklima i huset.
Søren Ohlsen informerede om valg af det
ny kalendersystem Churchdesk, med en
implementering og overgang i løbet af
januar måned.
Takke brev fra Narianne Haldrup sendt
rundt.

b

Gert Husum informerede om erfaringer fra
sidste Menighedsrådsformandsmøde. Medlemmer af menigheden var har efterlyst
genindførsel af dåbslys. Der var generelt
positiv stemning for en genindførelse ogpræsterne tager en nærmere debat derom
og informerer efterfølgendeom valgte indstilling.

c

Ole Dahl: Videreførte midler vedrørende
Renald Baches Vej på 200.000.- lader vi
være som for nuværende. Økonomi i øvrigt, se punkt 4
Ole Lerup tager fat på de sidste løse opgaver ved præstegårdene inden overdragelse
til Provstiet
Intet.

d

e

18. Orientering fra udvalg

Kunstudvalg: Ulla Kürstein Jensen (UKJ) orienterede om nuværende udstilling af Jeper Tølbøll. Der
arbejdes på at finde et eksternt medlem mere til
kunstudvalget.
Hasserisaften:UKJ mindede om fejringen af 30 års
jubilæet fir Hasserisaften den 28.11.18.
Hasserisaftensudvalget er udviddet med Anders
Bach Jensen.
Udflugtudvalg: Tinne Bertelsen informerede om at
25 maj 2019 er den fastsatte dato for menighedsråds
og medarbejderudflugt.

19. Eventuelt

Ole Lerup holder talen i forbindelse med juletræstænding.
Anders Bach Jensen indleder ved kirkefrokosten 1.
søndag i advent.
Inger Beyer Informerede om distriksforeningens
møde den 6. februar i Vor Frelser
Medarbejderfest er fastlagt til fredag d. 15. marts:
Ole Lerup tager kontakt til orgamisterne, der spørges til om de kunne være organisator sammen med
resten af musikgruppen.
Ulla Kürstein Jensen orienterede om Sang forfattet
af Mette Madsen, der sendes ud sammen med referatet.
Preben Sørensen opfordrede alle til at hjælpe med til
at sikre den høje kvalitet i og omkring kirken

Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. ____22.30_______

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
6

Modt.
15.11.18
August
2018
30.8.18
1.10.18

Beskrivelse
Kvartalsrapport 3. kvartal med kommentar
Revisionsprotokollat
Kamillus Aalborg, takkebrev
Danske Sømands- og Udlandskirker, takkebrev

