Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd,
onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00

Ark nr. 2018 /
Udsendt den 3. juni 2018
Indledning v/ Henriette Rosendal

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra : Preben Sørensen, Mikael Byrial Jensen, Adelina Baleanu

Nyt punkt 10, efterfølgende punkter skubbes.

Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 (bilag 1)

Referat godkendt.

4.

Budgetrammen for 2019.
Plads til nye ideéer og aktiviteter

5.

Behandling af budget 2019 udkast v.4 (bilag 2) udsendes snarest.

Indledning ved Gert Husum om budgettets muligheder. Herefter orientering fra møde mellem præster og
organister om nye konkrete aktiviteter for sæson
18/19 for unge som gamle, efterfulgt af en generel
debat. Blandt idéerne: Udbygget samarbejde med
KFUM, udvidde og optimere det arbejde med unge
som vi har, herunder også (mini)konfirmander.
Ole Dahl Informerede om de prioriteringer vi har
lavet i forbindelse med udarbejdning af Budget 2019.
Herunder at der er lavet et bufget der går i 0.
Vi tilføjer den korrekte målsætning.
Budget godkendt
Menighedsrådet stiller sig positivt over for den ønskede ændring i de to pågældende stillinger.
Vi vil sikre os at mulighed for tilbagevenden til udgangspunktet er muligt, såfremt der opstår fortrydelse eller ændringer i ansættelse.
Gert Husum orienterede om de muligheder og krav
der ligger i gældende forordning med hensyn til
ansættelse af præst.
Herefter blev mødet lukket.
Der blev besluttet følgende: Bopælspligt på Følvænget har ikke sammenhæng at være KBF præst.
Det blev ligeledes besluttet enstemmigt at anbefale at
Mikael Byrial Jensen indstilles til den stilling ledig
pr. 1.11. 2018, hvilken han har vikarieret i frem til
1.11. 2018.
Orientering fra Arne Sloth Kristoffersen. Det blev
besluttet at forlænge lejeaftalen.

2.
3.

Budget, bidrag 2019, afleveret 30-05-2018
21:12

6.

Ansøgning om ændring af stillingsstørrelse
på to af kirketjenerstillingerne

7.

Besættelse af præstestilling pr 1.11 2018

8.

Forlængelse af lejeaftale Renald Baches
Vej (bilag 3)
Indkøb af ny kopimaskine (bilag 4)

9.
10.

Generelle retningslinjer for brug af DAP,
under persondataforordningen.

11.

Oplæg fra mellemkirkeligt udvalg

Ole Dahl informerede:1. kvartal viser overskud på
100.000,- hvoraf 80.000 udgør lønbesparelse

Det blev besluttet at købe en ny kopimaskine
Gert Husum informerede om vores ønske om at inddrage DAPén mere og mere i menighedsrådets daglige funktion og arbejde, konsekvenserne af persondataforordningen. Vi arbejder løbende på at finde en
effektiv systematik i forbindelse med videregivelse
af information til menighesrådets medlemmer.
Oplæg ved Henning Thomsen ud fra spørgsmålet:
Er vi udadvendte nok i mellemkirkelige arbejde, også
i forhold til andre trosretninger. En række forslag til
konkrete tiltag blev fremlagt. (Referat fra møde d.
28.5. 2018 blev udleveret).

12.
13.

14.

Folkekirkens møde med indvandrere (bilag
5)
Ansøgninger:
1.Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
(bilag 6)
2.Tværkulturel Kristen Sommerlejr (bilag
7-8)
3. KFUM soldaterhjem (bilag 9)

Landsindsamlinger og dertilhørende kollekter bør i
størst mulige omfang koordineres til at ligge samtidig
Se forrige punkt
1.Ansøgning blev imødekommet med 1000,2.Ansøgning blev imødekommet med 1000,3. Ansøgning blev imødekommet med 1000,Disse bidrag betinges af lovmæssig mulighed derfor, hvilket undersøges.
a. Orientering af Agnete Brink bl.a. om erfaringerne med ekstern konfirmandundervisning.
Inge Thomsen: orienterede om de første gode erfaringer med sygehussangarrangementerne.
Søren Ohlsen orienterede om nye sanger i
vokalgruppen pr. 1.5.2018, samt mulighed
for at blive fuldt besat med 4 sangere før næste sæsons begyndelse

Orientering fra
a) præster og ansatte
b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

15.

Orientering fra udvalg
a)

Lavmesseudvalg: Referat udsendes

b)

Kunstudvalg: Ulla Kürstein Jensen orienterede om de kommende udstillere i sæson
18/19, samt anbefalede udstillinger i byen.
Der udsendes et referat.

c)

Distriktsforeingen: Orientering ved Inger
Beyer. Møde i landsforeningen d.2.-3.juni
hvor Ulla Kürstein Jensen og og Inger Beyer
deltager.

d)
e)

16.

Eventuelt

17.
Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. _______21.25_________

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
6

Modt. Beskrivelse
Kvartalsrapport 1. kvartal
Årsbudget 2019 udkast v.4 udsendes snarest
Udkast til lejeaftale
Minolta , prisoversigt
Brev m.m. Henning Toft Bro
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, ansøgning
Tværkulturel Kristen Sommerlejr, ansøgning

Tværkulturel Kristen sommerlejr, invitation
KFUM Soldaterhjem

