
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 
onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 

                                                                                    Ark nr. 2016 / 8 

  
 Indledning v/ Poul Sørensen Afbud fra Ole Dahl, Ulla Kürstein Jensen, Jes Nielsen.  
 Dagsorden:  
1.  Godkendelse af dagsorden. Der er indsat to nye punkter. 

Punkt 11: Ansøgning til provstiudvalget om tilægsbevilling 
til projektor og lærred i kirken 
Punkt 12: Kirkens Korshærs landsindsamling 
Herefter blev dagsordenen godkendt  

2.  Godkendelse af referat fra sidste 
menighedsrådsmøde. 

Referatet blev godkendt 

3.  Orientering om kvartalsrapport for 
første kvartal 2016 
Bilag pr. mail af 30/4. 

Kvartalsrapporten blev forelagt og taget til efterretning 

4.  Budget 2017 Budgetudvalget bemyndiges til at udfærdige budget 2017. 
Det skal indregnes, at der skal være både ud- og indflyt-
ningssyn på Renal Baches Vej. 

5.  Indstilling fra gudstjenesteudvalget 
vedrørende altervin. 

Menighedsrådet godkendte udvalgets forslag om, at der indtil 
1.søn i advent anvendes både vin og alkoholfri vin/saft ved 
altergangen.  

6.  Forslag fra gudstjenesteudvalget 
vedrørende altergangssalme. 

Menighedsrådet godkendte udvalgets forslag om, at der indtil 
1.søn i advent synges en fællessalme under altergangen – et 
vers for hvert alterbord. Ingen sang/musik ved bortsendel-
sesordene.  
Det tages op på næste menighedsrådsmøde, om gudstjene-
steudvalget skal udvides med en kirkemusiker. 

7.  Orientering vedrørende Jens Dam-
meyers fratrædelse som sognepræst 
ved Hasseris kirke. 

Formanden orienterede om punktet. 

8.  Nedsættelse af udvalg med henblik 
på opslag af stillingen som sogne-
præst ved Hasseris kirke. 

Udvalget består af Agnete Brink, Henriette Rosendal, Ulla 
Kürstein Jensen og Anders Bach Jensen. 

9.  Ansøgning fra Kirsten Bækgaard 
om tilskud til afholdelse af sommer-
lejr. 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da sommerlejren  ikke 
afholdes i tilknytning til Hasseris Sogn. Hvis der er børn fra 
Hasseris Sogn, som deltager i sommerlejren, er en ansøgning 
meget velkommen. 

10.  Indstilling fra udvalget vedr. årets 
udflugt for menighedsråd og ansat-
te. 
Bilag 

Frist for tilmelding er 20/5-16 

11.  Ansøgning til provstiudvalget om 
tilægsbevilling til projektor og lærred. 

Kirkeværgen arbejder videre med projektet. 

12.  Kirkens Korshærs landsindsamling Kirkens Korshær har fået lov til at afholde landsindsamling 
hvert år den 1. søndag i advent. Menighedsrådet bakker op 
om indsamlingen. 

13.  Orientering fra  
     a) præster og ansatte 
 
     b) formand 
 
     c) kasserer 
 
     d) kirkeværge 
 

a) Henriette Rosendal: Årets konfirmationer er godt overstå-
et. Henriette oplever, at der er stor velvillighed overfor kir-
ken fra skolernes side. 
Henriette orienterede om, at hun er optaget på en master i 
konfliktløsning fra det kommende efterår og to år frem. 
Mikael Byrial Jensen orienterede om, at et hold på 40 mini-
konfirmander fra Stolpedalsskolen er begyndt.  
Han anmodede om en hjælper til læsning af ind- og udgangs-
bøn ved gudstjenesten på Gammeltorv 2. Pinsedag. 
Agnete Brink orienterede om, at der har været en delegation i 



     e) kontaktperson 
 

Frejlev kirke for at kigge på messehageler. 
Hun har sendt anmodning om dispensation fra boligpligten 
til Kirkeministeriet. 
b)  
c)  

d) Der har været syn på Mester Eriks Vej, på Følvænget og i 
kirken 11/5.  
Kirken: Der bliver indkøbt nyt porcelæn og en ny rengø-
ringsmaskine. Der tages tilbud hjem på en elektronisk tavle.  
Mester Eriksvej: Der er indhentet 3 tilbud på ny altan. 
Følvænget: Badeværelse i kælder skal renoveres. 
e)  

14.  Orientering fra udvalg  

15.  Eventuelt  
 

Mikael Byrial Jensen gjorde reklame for en rejse til maj 
2017: ”Luther og Reformationen”, som han er rejseleder for. 
Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 25. august 
kl. 19.00 

Referent: Helle Aaen Jensen 
 

Mødet slut kl. __21.00______________ 
 
Servering og oprydning: Preben Sørensen, Poul Sørensen, Agnete Brink og Jakob Mygind 
 
 
 
 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 Marts Ansøgning om tilskud til sommerlejr 
2 1/5 Forslag til udflugt for menighedsråd og ansatte 
 
 


