
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 
onsdag den 28. august 2019 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2019 /  
Udsendt den   

 Indledning v/ Preben Sørensen Afbud fra: 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt. 

3.  Halvårsregnskab (2. kvartal) 

(Bilag 1,2,3,4) 

Gennemgået og godkendt. 

4.  Ombygningsprojekt for kirken. 

(Bilag 5,6,7,8,9) 

Præsentation fra udvalget ved Agnete Brink og Søren 

Ohlsen. 

En inspirationsskitse er fremlagt og udsendt og har 

fået foreløbige indspark fra de forskellige grupper af 

ansatte.  

Alle havde ved mødet mulighed for at se og debattere 

ophængte skitser.  

Næste skridt vil være gennemgang af tegninger og 

tilføjelser ved et kort møde i september, sammen 

med arkitekterne bag skitserne.  

Når denne del af processen er gennemført, kan arbej-

det i forhold til søgning af midler til en egentlig pro-

jektudarbejdelse og igangsættelse gå i gang. 

 

5.  Samarbejde om fælles regnskabsførelse. 

(Bilag 10 ) 

Gennemgang af status på projektet ved Gert Husum. 

4 kirker er i opstartsfasen interesseret i at gå ind i 

projektet, som nu er nået til at en egentlig beslutning 

skal tages af de respektive menighedsråd.  

Efter præsentation af vedtægtsforslag og afklaring af 

hvordan opgaven løses i forbindelse med ferie og 

sygdom og attesteringsprincipielle udfordringer, blev 

det besluttet at binde sig til projektet.  

Der aftales møde mellem de relevante kirker med 

henblik på forventningsafstemning m.m. 

6.  Opfølgning vedrørende bygge- og renove-

ringsprojekter: Trappe i klokketårn, orgel, 

og løber i kirken.(Bilag 11) 

Gennemgang ved Ole Lerup:  

Trappe i klokketårn; 

Projektoverslaget fra kirkens faste arkitekt ligger 

prismæssigt mere end dobbelt så højt som et tidligere 

løst overslag fra håndværksfirma.  

Det aftales at afholde et møde med arkitekten, og må-

ske efterfølgende lave en prioriteringsplan indenfor 

projektet (eventuel reduktion) og i forhold til de an-

dre af kirkens projekter. 

Orgelprojektet;  

Udarbejdelsen af udbudsmateirale i samarbejde med 

konsulenten forløber godt, og vil efter færdiggørelse 

blive gennemset af stiftets jurist og derefter sendt i 

menighedsrådet til videre behandling. 

Løber i Kirken; 

Projektet gennemføres i Januar måned 2020, hvor lø-

ber afmonteres, sendes til vask /imprægnering og 

genmonteres vendt i forhold til før. Vi afventer ende-

ligt tilbud. 

 

7.  Menighedsrådsvalg 2020 

(Bilag12 ) 

Orientering ved Preben Sørensen.  



Valghandlingsprocessen i henhold til den nye valg-

lov blev gennemgået, herunder en præsentation af de 

i forløbet fastlagte datoer: 

Orienteringsmøde 2. tirsdag i maj: 12.5. 2020 

Valgforsamling 3. tirsdag i september :15.9. 2020 

Evt. afstemningsvalg 9 uger efter: 17.11. 2020 

 

Ved Inger Beyer:  

Distriktsforeningen arrangerer debatmøde i relation 

til den nye valglov i foråret. 

 

8.  Udlejning af Renal Baches Vej 9, fremad-

rettet plan. 

Det besluttes at fortsætte med at udleje frem til 1. 

april 2021 med mulig forlængelse. Kirkeværgen ar-

bejder videre med sagen. 

9.  Ansøgninger: 

Ansøgning KFUM (Bilag 13) 

Ansøgning We Shelter (Bilag 14) 

 

 

Ansøgning imødekommes med 5000,- 

Ansøgning ikke imødekommet 

10.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Henriette Rosendal: Sæsonen, herunder 

konfirmandundervisningen og skolesamar-

bejde er i gang. 

Inge Thomsen: Meditation og konfirmand-

undervisningen er begyndt. 

Mikael Byrial Jensen: Konfirmandarbejdet 

også i gang her, med en god dialog og sam-

arbejde med skolen.  

Bibelkredsen er ligeledes startet godt op. 

Mikael Byrial Jensen er begyndt på en Ma-

steruddannelse i offentlig ledelse. 

Søren Ohlsen: Generel orientering om ud-

dannelsesplaner for personale hen over ef-

teråret. 

 

b Orientering om nye informationer på hjem-

mesiden i relation til salmer om søndagen. 

Der laves et link førende til søndagens tekst 

på samme fane. 

c Endelig ligning 2020 meldes først ud 8. ok-

tober. Et eventuelt ekstramøde til endelig 

behandling af Budget 2020 er aftalt til; 

tirsdag d.29.10. kl.17.00. 

Mødet aflyses, hvis det viser sig, at der ikke 

er behov derfor. 

d I  relation til ny regnskabsordning er der 

møde i det nye regnskabsudvalg den 12.9. i 

Folkekirkens Hus  

e Orientering om kommende lokale lønfor-

handlinger. 

 

  

  

  
 

11.  Orientering fra udvalg Ved Ulla Kürstein Jensen: 

Kunstudvalget: Ny udstilling sættes op snarest. 

Der arbejdes med at lave en oversigt over alle ud-

stillinger gennem årene.  

Der er gode projekter i støbeskeen frem til og med 

2021. 

 



Saksenudvalget: Orientering om besøg fra Saksen 

i den nærmeste tid og programmet derfor. 

 

Orientering ved Henning Thomsen.  

 

Mellemkirkeligt udvalg: Nyt besøg fra Libanon er 

forestående. I den forbindelse er der interesse for 

et eventuelt frokostmøde i salen den lørdag d.14.9. 

Menighedsrådet støtter idéen og nærmere informa-

tion følger. 

En gennemgang af Kirkens status indenfor Grøn 

Kirke samarbejdet tages med på næste MR møde.  

Der spørges til om der er interesse i menighedsrå-

det for at blive  repræsentant i bestyrelsesarbejdet 

inden for Grøn Kirke. 

 

 

 
 

12.  Eventuelt  

 

 

Ros til Kirkebladet, der desværre tilsyneladende sta-

dig ikke udkommer til alle som det bør, under den 

nye distributionsaftale. 

Tak fra Mikael Byrial Jensen, Inger Beyer og Lene 

Forup for opmærksomheder fra menighedsrådet. 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ______21.30__________ 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1   8.8.2019 Kommentarer Venture 

2      -:- Kvartals/halvårsrapport 

3      -:- Budget, art 

4      -:- Budget, formål 

5     Juni Tegning, overblik 

6      -:- Tegning, 1.sal 

7      -:- Tegning, kælder 

8      -:- Tegning, kirkeplan 90% 

9      -:- Tegning, kontor 

10 15.8.2019 Vedtægter (udkast) og beregning, regnskabsfunktion 

11   4.7.2019 Udgiftsberegning, trappe i klokketårn 

12 20.8.2019 Menighedsrådsvalg 2020 

13 22.7.2019 Ansøgning KFUM 

14   August Ansøgning We Shelter 

 


