
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2021 /  
Udsendt:22.1.21  

 

 Indledning: Mødet gennemføres via e 

platform 

Afbud: Lisbeth Vingborg 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkendelse af referater, både konstitu-

erende og ordinært. 

 

Referat konstituerende møde 25.11.20 kl. 18.30 god-

kendt efter 2 rettelser 

Referat ordinært møde 25.11 20 kl. 20.00 godkendt 

3.  Besættelse af udvalg (bilag 1,2) Sogneblad og medieudvalg foreslås lagt sammen til 

et medieudvalg.  

 

Udvalgene blev gennegået, og medlemmer valgt.  

 

Mellemkirkeligt udvalg og kunstudvalg besættes 

endeligt senere. 

 

Efter visionsdagen er der mulighed for at justere 

udvalgene, herunder hvilke udvalg der skal fortsætte 

eller nydannes . 

 

Henning Thomsen blev valgt som repræsentant til 

distriktsforeningen 

4.  Status på Covidbegrænsninger 

 

Gennemgang ved Gert Husum og Søren Ohlsen: 

Herunder forløbet omkring implementering af Co-

vidbegrænsninger hen over december /januar. 

 

Debat om dannelse af en praktisk taskforce med 

mandat fra menighedsrådet, for at kunne optimere 

mulighederne for at agere ekstraordinært hurtigt på 

retningslinjer. 

 

Taskforce dannet med følgende medlemmer: 

Gert Husum, Ole Lerup, Søren Ohlsen, og to præster 

(afgøres efterfølgende). 

 

Hvor muligt inddrages menighedsrådet med hurtigt 

indkaldte møder. 

 

Høj- og lavmesseudvalg inddrages når beslutninger 

angående gudstjenesteafvikling skal besluttes. 

 

Debat om behovet for to søndagsgudstjenester for at 

dække behovet, med erfaringer fra de seneste uger.  

 

Der er opbakning til at fortsætte med 2 søndagsguds-

tjenester, og løbende vurdere behovet derfor. 

5.  Evaluering af behov for ekstrabevilling 

til musikområdet, grundet øget gudstje-

nesteaktivitet. 

Fra og med januar aflønnes der løbende for ekstra-

tjenester til de deltagende sangere/musikere. 

6.  Løbende projekter: 

Pulpiturforstærkning (Bilag 3,4) 

Orgelmodernisering og vedligehold 

 

Pulpiturarbejde: Forventes igangsat uge 8 

Orgelmodernisering: Ansøgning sendes snarest 

 



 

 

Belysning ved kortrappen 

Hejs til stjerne og krans 

klokkerumstrappe 

Belysning og hejs forsøges planlagt til ligeledes at 

blive monteret i uge 8. 

7.  Menighedsmøde 2021 (bilag 5) Menighedsmøde skubbes til først i maj, en dato mel-

des ud i det nye kirkeblad 

8.  Evaluering Forsøgslovgivning ver. Præ-

stegårde (bilag 6) 

Orientering ved Gert Husum og Henriette Rosendal. 

Alle deltagende sogne er glade for ordningen, og 

ønsker fortsættelse af ordningen i under lokal ledel-

se. 

9.  Ansøgninger o.a.: 

 

 

 

Intet. 

10.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a Henriette Rosendal: Orientering om ud-

formning og afvikling af alternativ konfir-

mandundervisning via e-platform og med 

udendørsaktiviteter. 

Beskrivelse af den generelle udfordring 

ved,  og de behov i menigheden, præsterne 

oplever som resultat af de langvarige covid 

19 restriktioner. 

 

Inge Thomsen: Opfordrer til at man er 

opmærksom på om personer i ens om-

gangskreds kunne have behov for kontakt 

med en præst. 

Orientering om deltagelse ved E-møde i 

Rotary, og åbning for  muligheden for at 

bruge denne type kontakt og mødeform 

også i forhold til menigheden. 

 

Mikael Byrial Jensen: Orientering om mø-

der med plejehjemmet Thulebakken, og 

om afholdte gudstjenester i december må-

ned. 

Konfirmander: Da der ikke er konfirman-

der fra Stolpedalsskolen i januar og febru-

ar måned, er denne undervisning indtil 

vider ikke ramt af begrænsningerne. 

 

Anne Sophie Bredholdt Jakobsen: Oriente-

ring om gudstjenester på Otiumgården hen 

over julen. 

 

Søren Ohlsen: Orientering om at de perso-

nalemæssige aktiviteter i huset, under de 

nuværende givne forhold, holdes på det 

nødvendige minimum. 

 

 

b Tak fra formand til kirkens personale for 

den gode håndtering fra personalets side af 

alle de udfordringer Covid 19 begrænsn-

ningerne har givet. 

Orientering om de aftaler der er lavet med 

Annie Træholdt for at aflaste daglig leder i 



 

 

forbindelse med den praktiske håndtering 

af regnskabsarbejdet. 

Møder i gruppen omkring den fælles regn-

skabsfunktion er p.t.  udsat. 

 

 

c Ole Dahl: Der forventes et overskud i 2020 

på omkring 100.000,- 

d Ole Lerup: Stor tak til personalet for dets 

måde at håndtere de udfordringer Covidre-

striktionerne giver. 

e  

 

11.  Orientering fra udvalg 

 

Visions og strategiudvalg: Visionsdag planlagt til 

den 22. marts, nærmere følger når vi kommer tættere 

på. 

12.  Eventuelt Ragna Larsen: Foreslår eventuelt at afholde flere 

menighedsrådsmøder.  

 

Ole Lerup: Foreslår at et nyt medlem overtager an-

svaret  for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. 

Punktet tages med til næste møde. 

 

Inge Dammeyer: Opfordring til at E-møderne afvik-

les effektivt og disciplineret. 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. _______21. 35_________ 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

  Referat konstituerende møde 

  Referat ordinært møde 

1  Kopi af eksisterende kommissorier 

2  Adresseoversigt med udvalgsoversigt 

3 12.12.20 Brev, Aalborg Stift vedr. pulpiturforstærkning 

4 12.12.20 Erklæring, kgl. Bygningsinspektør vedr. pupiturforstærkning 

5  Årshjul 2021 

6 4.1.21 Brev samt evaluring, forsøgslovgivning vedr. præstegårde 

7   

8   

 

 


