
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 27. november 2019 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2019 /  
Udsendt d.10.12.19  

 

 Indledning:Pia Otte Jørgensen Afbud: Julie Robinson, Henning Thomsen, Ag-

nete Brink 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt med nyt punkt 5 Lønforhandlinger 

2.  Godkendelse af referat Godkendt 

3.  Kvartalsrapport 3. kvartal med kom-

mentar, godkendelse af samme (bilag 1-

4) 

Regnskabet frem til nu gennemgået af Ole Dahl 

Der ligger en besparelse jævnt fordelt over de for-

skellige konti. Den forventede udgift på ca 120.000,- 

til forsikring i 2020 der skal dækkes af midler fra 

2019 ser hermed ud til at være dækket. Forhåndsun-

dersøgelser vedrørende pulpiturforstærkninger kan 

hermed også igangsættes. 

4.  Status på ny regnskabsordning Ordningen er gået godt i gang. Det er en stor opgave 

at skabe system i og fortrolighed med procedurer og 

kontering. Ole Dahl, Gert Husum og Søren Ohlsen 

har holdt et møde med henblik på at systematisere 

vores krav og behov. Vi forventer at kunne holde et 

møde i december med den nye regnskabsfører med 

henblik på at få en effektiv opstart af arbejdet for 

Hasseris Kirke fra januar 2020. 

5.  Lønforhandlinger Lønforhandlinger er afsluttet for alle behandlede. 

Menighedsrådet har godkendt resultatet. 

 

6.  Ansøgning fra Marianne Haldrup 

(fortroligt bilag 5) 

Ansøgning behandlet. 

 

Ansøgning imødekommet m.h.t. en nedsættelse til 

80%-ansættelse pr. 1. august 2020. 

7.  Frihedsfest 4. maj 2020 Planer her i Has-

seris Kirke. (udskudt fra forrige møde) 

Inge Thomsen: Vi er i planlægningsfasen, med hen-

blik på at lave et lokalt fyraftensarrangement med 

fællessang/muligvis med spisning, der kan placeres 

så der er en mulighed for at støde til fællesarrange-

mentet ved havnen.  

Inge Thomsen og vores 2 organister arbejder videre 

med projektet. 

8.  Drøftelse af mulighed for storskærm i 

våbenhus eller krypt, når kirken er fyldt 

op.  

Muligheden for storskærm blev drøftet med forskel-

lige holdninger tilkendegivet. Der er ikke stemning i 

menighedsrådet for et forsøg med storskærm p.t. 

9.  Partnerskabsaftale Kirkens Korshær 

(bilag 6 ) 

Partnerskab aftalt på menighedsrådets møde i marts 

måned. 

10.  Medarbejderfest (fastlagt til fredag d. 20 

marts 2020): Dannelse af udvalg 

Menighedsrådet står for medarbejderfesten.  

Udvalget består p.t. af: Tinne Bertelsen, Poul Søren-

sen. Ole Lerup bistår. 

En liste over frivillige grupper i kirken tages med på 

næste møde. 

11.  Valg af formand, jf. §8 stk. 1 Gert Husum blev foreslået 

12 stemmer, 11 stemmer på Gert Husum, 1 blank. 

12.  Valg af næstformand, jf. §8 stk. 3 Anders Bach Jensen blev foreslået 

12 stemmer, 11 stemmer på Anders Bach Jensen, 1 

blank. 



 

 

13.  Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1 Ole Lerup foreslået og valgt 

14.  Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2 Ole Dahl foreslået og valgt 

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

 

Ole Lerup foreslået og valgt 

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

  

Jens Laursen foreslået og valgt 

17.  Valg af underskriftsberettiget jf. § 9 stk. 

9 

Valgt blev Formand og næstformand 

18.  Fastsættelse af mødedatoer for 2020 21. januar, 12. marts, 6. maj, 26. august, 6. okto-

ber, 25. november 

19.  Ansøgninger: Ingen 

Takkebreve (bilag 7 ) 

 

20.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a:  

Henriette Rosendal: Orientering om forløb og resul-

tat angående ny aftale med Gl. Hasseris Skole om 

undervisning af konfirmanderne. Denne nye aftale 

betyder, at der skal ansættes en ekstern undervisner 

og medregnes ekstra udgift dertil, da 3 klasser skal 

undervises samtidig. Aftalen løber i 2 år og evalueres 

undervejs. 

 

Jesper Tølbøll: Har afsluttet den obligatoriske kirke-

tjener uddannelse. 

 

b: 

Gert Husum: Netværksmøde for formænd afholdt her 

i kirken. Blandt emnerne på mødet; fælles regnskabs-

førelse og samarbejde mellem kirkerne i overordnet 

perspektiv. 

c: 

Ole Dahl: Vi forbereder os på den ny regnskabsfø-

relse 

d:  

Ole Lerup; Syn Renal Bachesvej efter udflyning af 

lejer foretaget. 

d:  

Ole Lerup;Vi følger op på procedure vedrørende 

udlejning af Renal Baches Vej 

 

21.  Orientering fra udvalg 

 

a Kunstudvalg v. Ulla Kürstein Jensen: Ud-

stilling af Vardinghus fra 21.2. til og med 

uge 12 

b Distriktsforeningen v. Inger Beyer:  

100 års jubilæum. møde 5.-7. juni, Gene-

ralforsamling den 10. marts i Folkekirkens 

Hus 

 

c Højmesseudvalg v. Preben Sørensen:  

Udvalget deltager i møde den 28.11. i 

Skalborg Kirke om gudstjenestens fremtid. 

d Valgudvalg v. Preben Sørensen:  

Datoer relevante for MR valg 2020 skal 

med i kirkebladet. 



 

 

e  

 

22.  Eventuelt Nyt punkt til næste møde: Frivillighedsarbejdet. 

Taler ved juletræstænding: Ulla Kürstin Jensen. 

Vært ved kirkefrokost 1. søndag i Anders Bach Jen-

sen /Ole Lerup. 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ____21.30_______ 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1-4  Kvartalsrapport 3. kvartal med kommetar 

5  Ansøgning Marianne Haldrup 

6  Partnerskabsaftale Kirkens Korshær 

7   

8   

 


