Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd,
onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00

Ark nr. 2019 /
Udsendt den 31.5.19
Indledning v/ Henriette Rosendal

1.
2.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

3.

Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 (bilag 1)

4.

Budgetrammen for 2020.

Afbud fra : Anna Hardeberg Bach, Inge Dammeyer,
Poul Sørensen, Inger Beyer
Godkendt
Godkendt
Godkendt. Budgetudvalg behandler spørgsmålet, om
hvorvidt gennemsigtighed i formen og forklaringstekster
til budget/regnskaber gennerelt er fyldestgørende eller kan
optimeres. Budgetudvalget får også til opgave at lave en
oversigt over ønsker til nye projekter, og økonomien knyttet dertil.
Der er ønske om, at de forskellige udvalg kan gå i tænkeboks med henblik på at have mulighed for at tilføre nye
idéer til Kirkens aktiviteter. Menighedsrådet kan derefter
omfordele i det foreløbige budget efter behov, inden det
endelige budget sendes ind i november måned. En deadline er sat til 19. august.

Godkendt budget bidrag, Afleveret 24-05-2019
10:28
5.

6.
7.

8.

9.

Ansøgning fra organisterne vedrørende
budget 2020, herunder ansættelse af hjælpedirigent (bilag 4)
Behandling af budget 2020 (bilag 2) udsendes snarest.
Fælles Regnskabsfunktion på foranledning
af forslag fra og drøftelse i Provstiets budgetsamråd (bilag 3)
Drøftelse af ny præst inden for Diakoni, på
foranledning af forslag fra og drøftelse i
Provstiets budgetsamråd (bilag 3)
Igangværende projekter:
1. Trappe til klokkerum
2. Løber i kirken
3. Belysning i kirken
4. Renovering Mester Eriks Vej 32

Menighedsrådet stiller sig positivt overfor det ansøgte, og
der er fundet plads til forslaget i budget 2020 inden for
den givne ramme.
Foreløbigt budget godkendt.
Menighedsrådet stiller sig positiv over for deltagelse i en
fælles regnskabsfunktion efter en model, der svarer til
vores nuværende løsning. Vi ønsker stadig svar fra prostiet på spørgsmål stillet i relation til, hvad en overgang
mere konkret indebærer, før vi kan give et endeligt svar.
Hasseris Menighedsråd bakker op om idéen og tilbyder
ydermere, at arresthuspræsten kunne knyttes op til Hasseris Sogn.
1: Orientering ved Ole Lerup; Plantegning gennemgået.
De sidste tal vedrørende udgifter (elarbejde) venter vi på.
Når Thubalka giver en pris på flytning af elstyreskab, kan
en konkret ansøgning formuleres og sendes til Provstiet.
2: Det foreslås, at løberen afmonteres og sendes til vask
og vendes ved genmonteringen. Forventet udgift kr. 1012.000. Forventes gjort efter 25. juni med forventet varighed 4 uger.
3: En mulighed for bedre belysning i Kirken for relativt få
midler kunne være at tilføje enkele lamper med indirekte
belysning. Der arbejdes videre med projektet.
4: Der er kommet overslag og tilbud i forbindelse med
kontorfaciliteterne, som sendes videre til Provstiudvalget ,
og efterfølgende dertil hørende ansøgning.

10.

Udvidelse af kirken, status.

11.

Ansøgninger:
1.Tværkulturel Kristen Sommerlejr
(bilag 5)
2.Danmission (bilag 6)
3.Bibelselskabet (bilag 7)
Takkebrev Sommerlejr 2018 (bilag 8)
Takkebrev Dansk Missionsråd (bilag 9)
Takkebrev Kirkens Korshær (bilag 10)

12.

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

Punktet udskydes og er med som punkt ved augustmødet,
når vi har et mere konkret materiale fra arkitektfirmaet
Friis og Moltke
1: Imødekommes med 1000,2: Imødekommes ikke
3: imødekommes ikke

a: Henriette Rosendal: Meget positivt arbejde og forløb
generelt med konfirmanderne.
Mikael Byrial Jensen: Istemmer ovennævnte
Inge Thomsen: Informerede om pilgrimsvandringen i
Rold Skov fredag den 17. og og lørdag den 18. maj, hvor
25 deltagere har tilmeldt sig.
Agnete Brink: Orienterede om fremtidig konfirmandundervisning med præsteassistance udefra: Isak Kran Koed
fra Vesterkær Kirke.
Søren Ohlsen: Vi kører et forsøg med klaver på pulpitur
hen over sommeren, ud fra tesen om, at klaveret fra salen
er af bedre kvalitet end flygelet på pulpituret, og at det
samtidigt giver pladsfordele. Videre planer derefter besluttes til efteråret.
Ny kirketjener blev Cathrine Pedersen, der er ansat i 50%
kirketjenerstilling pr. 1. maj.
b: Gert Husum: Menighedsrådsformændene holder uformelle møder med jævne mellemrum. Der drøftes emner
og problemstillinger af relevans for de forskellige kirker. I
øjeblikket er der en del menighedsråd, der har oplevet
megen udskiftning, så her har disse uformelle møder rigtig megen relevans mht. erfaringsudvekslinger. Næste
møde vil være her i Hasseris.
c,d,e: Intet

13.

Orientering fra udvalg
a)

b)

Kunstudvalg ved Ulla Kürstein Jensen: referat omdelt, orientering vedr. afgående og nye
medlemmer. Nyt kommissorium og udstillingskontrakt er nu taget i brug.
Kunstnergruppen ”Liv” får med kort varsel
lov til at udstille fra pinse og June måned ud.
Fernisering lægges på Pinsedag.
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, orientering ved
Henning Thomsen:
Udvalget var på besøg ved Aalborg valgmenighed og fik indblik i projekter, hvilke der i
menigheden blev arbejdet med.

c)

Besøg fra Libanon: 2 af de 8 gæster fra Libanon kommer her til Hasseris Sogn. De inviteres med på menighedsrådsturen den 25. maj.
De libanesiske gæster afholder foredrag efter
gudstjenesten søndag d. 26. maj. Menigheden
informeres gennem hjemmeside/facebook og
meddelelser ved gudstjenester. Der vil ligeleders blive serveret en let frokost i forbindelse med mødet.
Lavmesseudvalg ved Inge Thomsen: Der er
arbejdet med årshjul indeholdende den
mangfoldighed i gudstjenesterne, som vi har
som målsætning. Der arbejdes med idéer om
at musikarrangementer/koncertstof kombineres med aktiviteter inden for den gudstjenestelige form for derigennem at nå bredere ud.
Disse arrangementer kunne også ligge på
traditionel gudstjenesteplads kl. 10.00, hvilket som udgangspunkt kræver, at der tages et
vist hensyn til liturgi og form.
I forbindelse med 75-års jubilæet for befrielsen den 4-5. maj 2020 arbejdes der med en
idé, der overordnet går ud på et samarbejde
med eksempelvis skoler og andre institutioner, med henblik på at lave et større dagsprogram.
Der arbejdes videre på projektet efter ferien.

d)

Orgeludvalg Ole Lerup.: Orientering om
udflugt til Sct. Cathrine Kirke i Hjørring og
Musikkens Hus i Aalborg. Formålet var at få
illustreret og demonstreret mulige veje at gå i
forbindelse med udbygning og teknisk restaurering af Hasseris Kirke orgel. Turen var
meget informativ.

e)

Mikael Byrial Jensen:
Udflugtsudvalget; Der kan justeres på antallet af deltagere til turen for menighedsråd og
ansatte indtil fredag d. 24.5
Saxen-udvalg;Vi får besøg fra venskabsmenighed i Saxen i september. Der regnes med
omkring 8 personer fra 4. - 9. september. I
den forbindelse er der mulighed for at melde
sig som tilbyder af indkvartering.

14.

Eventuelt

15.
Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. __22.30_____

BILAGSLISTE

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

Modt. Beskrivelse
Kvartalsrapport 1. kvartal
Årsbudget 2020 udkast udsendes snarest
2 punkter fra Budgetsamråd 21.3. 2019
Ansøgning fra organister vedr. budget 2020
Ansøgning Kristen Sommerlejr 2019
Ansøgning Danission
Ansøgning Bibelselskabet
Takkebrev Kristen Sommerlejr
Takkebrev Dansk Missionsråd
Takkebrev Kirkens Korshær

