Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd,
onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00

Ark nr. 2018 /
Udsendt: 3.4.2018
Indledning: Ole Lerup

Afbud: Preben Sørensen, Poul Sørensen og
Anders Bach Jensen

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

Godkendt.

3.

Godkendelse af kvartalsregnskab pr.
31/12-2017. Bilag 1
Godkendelse af “Regnskab 2017”. Bilag
2

Godkendt

4.

5.

Orientering om “Budget 2019”.
Jette Christiansen deltager ved punkt 35

6.

Folkekirkens Familiestøtte, indlæg ved
inviterede: Anne Nørby Nielsen

7.

Aftensang på sygehuset.
Anslået udgift maksimalt 7200,Indkøb af ”100 salmer” til kirken

8.

Indført nyt punkt 7, efterfølgende punkter rykket
ned.

Der tilføjes følgende ” Der verserer en uafklaret
personalesag vedrørende feriepenge i størrelsesordenen 100-120.000,- kroner”
Godkendt. Regnskab 2017, afleveret d. 21.3.2018 kl.
19:29.
Der udarbejdes af Venture en oversigt der relaterer
løn og ”art” med henblik på en korrigering af, og
skabelse af bedre sammenhæng mellen lønbrug og
dertil hørende formål. Budget 2019 skal behandles
på MR mødet d. 30. maj. Budgetudvalget udarbejder
det fornødne.
Vi støtter op om projektet, og viderebringer informationsmateriale til vores frivilligegrupper, samt laver
links og sætter materiale på de elektroniske platforme.
Dette alternativ sættes i gang, med den nødvendige
økonomiske understøttelse.
Det besluttes at købe 250 stk. Udgiften er 30.000,Kirkeudvalgets positive indstilling følges af menighedsrådet.

11.

Tilbud vedrørende opdatering og udvidelse af præstemikrofonanlæg i kirken.
Bilag 3
Tilbud vedrørende forebyggende indgreb i orgel. Bilag 4
Lederuddannelse for menighedsråd

12.

Det nye sogneblad

13.

Drøftelse af forslag angående det fælles
kirkeliv i Budolfi Provsti i forlængelse af
visionsmødet i Folkekirkens Hus d. 3.
marts. Bilag uddeles.
Ansøgninger o.a.:
1.Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter. Bilag 5
2.Støtte til frivillige ved Nibe Festival
2018. Bilag 6
3.Marianne Haldrup, deltagelse ved
DOKS årsmøde, samt FUK sommerskole. Bilag 7
4.Folkekirkens Mission. Bilag 8

Vi laver til efteråret en evaluering af kirkebladet,
herunder muligheden for at vende tilbage til en cyklus med 4 blade om året.
Gennemgang ved Agnete Brink. Generel drøftelse
herefter.

9.

10.

14.

Hvis økonomien sidst på året giver mulighed for
gennemførelse af indgrebet, gennemføres dette
Vi henviser til de informationen der er tilgængelige
på DAP’en

Ad1:Det besluttes at give 2000,Ad2:Det besluttes at give 1000,Ad3:Ansøgning godkendes, der ydes tillige relevant
vikardækning.
Ad4: Det besluttes ikke at give konkret støtte p.t. Der
er for nylig givet støtte til Folkekirkens Mission, se
takkebrev bilag 9

Takkebrev. Bilag 9
15.

Orientering fra
a) præster og ansatte

a

Agnete Brink udtrykte glæde ved Lisbeth
Michelsens indtræden i vikariatet for Henriette Rosendal.
Lisbeth Michelsen præsenterede sig selv.
Søren Ohlsen orienterede om VISDA,
persondataforordningen, samt mulige konsekvenser ved strejke og lockout i forbindelse med OK18.
Der indkaldes til ekstraordinært menighedsrådsmøde i det omfang der er behov
for det, op til den konkrete strejke/lockout.

b

Intet.

c

Orientering fra provstisamråd ved Ole
Dahl

d

Orientering om :
Nye måtter, hjertestarterens flytning til
udendørsskab og provstesyn d. 31.8.
LED belysning i kirken er statig uafklaret,
da de afprøvede alternativer ikke har været
tilfredsstillende. Nyt tilbud på asfaltering i
gården hentes.

b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

e

16.

Orientering fra udvalg

Kunstudvalg:Ulla; Ferniseringen på søndag

17.

Eventuelt

Distriksforeningen ved Inger Beyer: Orientering
vedrørende kursus:Landsforeningen som arbejdsgiver.

Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. _____21.30________

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Modt. Beskrivelse
Kvartalsrapport 4. kvartal 2017
Regnskab 2017 incl. art og formål
Tilbud på ny mikrofonstyring
Tilbud på orgelarbejder
Ansøgning Danmarks Kirkelige Mediecenter
Ansøgning Folkekirken på Festival
Ansøgning Marianne Haldrup
Ansøgning Mission Afrika
Takkebrev Mission Afrika
Referat Distriktsforeningen
Referat Kirkeudvalg

