
Beslutningsprotokol fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.00 

                                                                                 Ark nr. /  
Udsendt den 7.6.22  

 

 Indledning: Inger Beyer Afbud fra : Poul Henrik Kjærsgaard, Lisbeth Ving-

borg, Poul Sørensen, Pia Otte Jørgensen, Johanne 

Stage 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Kommentarer til referat fra forrige mø-

de 21.4.2022 

Intet 

3.  Kvartalsrapport 1. kvartal 2022  

 (bilag 1,2,3) 

Orientering  ved Inge Dammeyer. Ingen store afvigelser. 

4.  Behandling af budget 2023 

(bilag 4,5) 

Godkendt, med ændring: 

PR medarbejder sat under formål 21 flyttes til formål 34. 

 

Der arbejdes videre med postering af lønninger med 

mindst mulig formålsopdeling, inden aflevering af ende-

ligt budget. 

Efterfølgende note: Bidrag budget afleveret d. 01-06-2022 

09:05 

5.  Status Præsteansættelse Orientering ved Gert Husum. Overordnet debat i rådet 

efterfølgende. Ny stillingsbeskrivelse udarbejdes. 

6.  Kommissorier til udvalg 

(bilag eftersendes) 

Orientering og gennnemgang ved Gert Husum.  

Kommissorier bliver et prioriteret punkt ved menigheds-

rådets møde i august.  

De respektive udvalg bør udarbejde eller modernisere de 

eksisterende kommissorier, så de er parat til behand-

ling/godkendelse. 

Autoriseret skabelon udsendes med referatet. 

7.  Kirkesyn 

(bilag 6) 

Kort gennemgang af synsrapport ved Gert Husum. 

Særskilt indkaldelse til kirkesynet ønskes fremover. 

8.  Igangværende projekter: 

Trapper til Klokkerum 

Kontor i tårn 

Trapper: Orientering ved Gert Husum. Der er behov for 

udskiftning af tæpper på de to indvendige etager. En eks-

traudgift i størrelsesordenen 18.000 kr. Dette godkendt. 

 

Kontor i tårn: Nyt vindue med brandudgang isat. Det vi-

dere arbejde med renovering af lokalet kan igangsættes. 

 

9.  Nedsættelse af festudvalg til medarbej-

derfest 

Tinne Bertelsen er tovholder på medarbejderfesten. Dato-

en den 23. september ligger fast 

10.  Ansøgninger: 

Ansøgning DFS Aalborg (bilag 7) 

Takkebrev Kirkens Korshær (bialg 8) 

Takkebrev Mission Afrika (bilag 9) 

Ansøgning Kirkens Korshær (bilag 10) 

Ansøgning DFS: Ansøgning imødekommes. Støtte på 

1000,- til sommerlejeren bevilges fra Diakonikonto 3300.  

Ansøgning Kirkens Korshær: Tilskud på 10.000,- bevilli-

ges forhåndsgodkendt fra diakonikonto 3300, under for-

udsætning af at en formel ansøgning og afrapportering 

modtages. 

 

11.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

a) Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Oriente-

ring om konfirmationer og minikonfirmand-

undervisning. 

 

Lisbeth Solmunde Michelsen: Orientering 



 

 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

 

om det gode det musikalske arbejde ved Kir-

ken. Orientering om minikonfirmandunder-

visning og gudstjenester på plejehjem. 

 

Henriette Rosendal: Orientering om vel gen-

nemførte konfirmationer.  

 

Susanne Andersen: Orientering om generelt 

arbejdspress under ferieafvikling og behov 

for vikardækning. 

 

Søren Ohlsen: Orientering om ny kommuni-

kationsmedarbejder til ansættelse pr. 1. juni, 

og ny sanger i vokalensemblet til ansættelse 

pr. 1. september. 

 

b) Kirkeudbygning: Orientering om møde med 

Stiftskonsulenter og Kgl. Bygningsinspektør. 

 

Næste skridt er valg af bygherrerådgiver med 

henblik på udarbejdelse af program. 

 

Orientering om kommende møde den 1. juni 

med menighedrådsformænd, med fokus på 

sogneblade. 

 

c) Intet 

d) Intet 

 

e) Intet 

 
 

12.  Orientering fra udvalg 

 

Tinne Bertelsen: Orientering om Hasseris Aftens 

program for efteråret. 

 

Henning Thomsen: Orientering fra mellemkirkeligt 

udvalg, her under arbejdet med en ny kollektliste. 

Orientering om tanker omkring mellemkirkeligt ar-

bejde i relation til flygtninge fra Ukraine. 

 

Ragna Larsen: Orientering om ”Vandre i fællesskab”. 

Invitation lægges i våbenhus, og omdeles udvalgte 

steder. 

 

Helle Brink: Orientering fra Bestyrelsen for Repræ-

sentantskab for presse og kommunikation i Aalborg 

Stift. 

13.  Eventuelt Der laves udkast til praktisk vejledning til kirkegængere 

med høretab. 

Organistudvalget udleverede stillingsannonce for ny or-

ganist. 

 

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 



 

 

Mødet slut kl. ___21.30____ 

 

Servering og oprydning: Ragna Larsen, Helle Brink 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 

2  Budget 2022, formål-1 

3  Kvartalsforklaring 

4  Budget 2023 

5  Budget 2023 , formål 

6  Synsreferat 2022 

7  Ansøgning  om tilskud, DFS Aalborg Kreds 

8  Takkebrev Kirkens Korshær 

9  Takkebrev Mission Afrika 

10  Ansøgning Kirkens Korshær 

   

 

 


