
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 
onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2019 /  
Udsendt: 19.3.19  

 

 Indledning: Preben Sørensen Afbud: Henriette Rosendal, Pia Otte Jørgensen, 

Ulla Kürstein Jensen, Julie Robinson 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkendelse af referat Godkendt  

3.  Godkendelse af ”Regnskab 2018”,      bi-

lag 1,2,3 

Et regnskab indeholdende et overskud på ca 

332.000,-  

Regnskab godkendt 

 

Godkendt regnskab 2018 afleveret d. 13-03-

2019  21:20 

 

4.  Revideret Bilag til regnskabsinstruks, bi-

lag 4 

Godkendt 

5.  Besøg fra Libanon, mellemkirkeligt ud-

valg, bilag 5 

Ved Henning Thomsen: 8 personer fra forskellige 

kirkersamfund i  Libanon er inviteret til Danmark. 

2 af disse inviteres til Aalborg, og en nærmere plan 

for deres besøg og deltagelse i aktiviteterne her i kir-

ken planlægges. Eventuelt med nogle særaktiviteter 

til begge parters gavn. 

6.  Konfirmandundervisning 2019/2020 Orientering ved Agnete Brink: To muligheder ligger 

for: Ansættelse af ekstern underviser, eller at gøre 

brug af præst fra anden kirke i byen. Undervisningen 

bør foregå her i sognet. Der kommer en afklaring se-

nere. 

7.  Kirkens Korshærs børne og familiear-

bejde 

Ved Inger Beyer: Det foreslås at at støtte børne- og 

familiearbejdet med et fast beløb. Som fast partner 

har man bl.a. mulighed for gratis at få besøg med fo-

redrag og mulighed for besøg med konfirmandhold. 

Eksempler på aktiviteter i KK’s arbejde: Ungdoms-

klub, café, tøjbytte/lånecentral, udflugter, sommer-

lejr. 

Det besluttes at støtte arbejdet med kr. 10.000,- år-

ligt. 

8.  Opfølgning , Provstesyn. Orientering fra Ole Lerup: Vi har nogle synsudsatte 

opgaver samt projekter, som vi kan udarbejde og an-

søge provstiet om midler til efterfølgende; 

Trappen til klokkerum/klokker (synsudsat) projekte-

res i samarbejde med arkitekt Ole Knudsen. 

Kontorrenovering på Mester Eriks vej (synsudsat) 

skal projekteres. Projekt indsendes til Provsti. 

Asfaltering af parkeringsareal (synsudsat) ved bagsi-

den af kirken indhentes der tilbud på. 

Der arbejdes desuden med følgende projekter: 

Belysning i kirken (udvalg) 

Løber i kirken. 

Udvidelse af kirken (udvalg) 

Reparation/ udbygning af orgel: Se nedenfor 



 

 

9.  Orgelprojekt, fortsat (bilag udleveres) Det besluttes at tilknytte en konsulent til projektet, 

anslået udgift 25000. 

Der arbejdes videre ud fra en tretrinsmodel: 

1.Reparation af mekanik (med kobling) 

2.Setzersystem 

3.Orgeludviddelse 

Udvalg: Ole Lerup,Mikael Byrial Jensen samt de 2 

organister. 

10.  Ansøgninger o.a.: 

Folkekirken på Festival 2019, bilag 7 

Takkebrev fra; 

Danmission, bilag 8 

Læger uden grænser, bilag 9 

 

Ansøgning imødekommes (bilag 7) 

11.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a AB: Blomsterudvalgsmøde med blomster-

leverandør var konstruktivt med konkreti-

sering af hvilke højtider, der pyntes særligt 

ved. Tjenester, hvor de liturgiske farver 

følges, blev fastsat. En generel plan er lagt. 

 

Kirkerumsbelysning: Der arbejdes videre. 

 

Inge Thomsen: Tilmeldinger til pilgrims-

vandringen løber ind i pænt tempo. 

 

b Menighedsmøde: Der var forskellige for-

slag fra menigheden til eventuel overve-

jelse:  

Kirkekaffens placering kan der eksperi-

menteres med (i våbenhus, i kirken, i sa-

len), vi er for nuværende i våbenhuset. 

 

Trappeforhold mellem etagerne (relevant 

ved ombygning). 

 

Udvalgene i menighedsrådet offentliggøres 

i blad og på hjemmeside. 

 

Mødet var velbesøgt og vellykket. 

Vi vil gerne fortsætte denne model, hvor 

mødet ligger i tilknytning til kyndelmisse-

gudstjeneste. 

 

Kirke.dk elektronisk medieplatform: 

Der opfordres til at oprette sig med en gra-

tis prøveperiode på 14 dage, hvis man har 

lyst til at prøve formatet. 

Vi kan samle op på erfaringerne hermed 

ved næste menighedsrådsmøde 

 

Anders Bach Jensen (næstformand) vedrø-

rende Provstisamråd: 

Pkt. 4 i dagordenen omhandler et forslag, 

der går ud på, at et revisorfirma foreslås 

hyret til at analysere og give et bud på en  

standardisering af de forskelliges kirkers 

regnskabspraksis i provstiet. Dette kan 



 

 

munde ud i en centraliseret, optimeret fæl-

les regnskabsløsning. 

Der er med et havefirma lavet aftaler ved-

rørende en generel ensartet pasningsløs-

ning for haver ved præstegårde i provstiet. 

 

c   

d Ole Lerup: En APV er udarbejdet, og er 

grundlag for et fortløbende arbejde. Gene-

relt er der positive tilbagemeldinger, og der 

er lagt en 3 årig plan for at optimere, hvor 

der kan optimeres, opdelt med specifikke 

handlingsplaner for 3 områder fordelt på 3 

år. 

MUS med daglig leder er afholdt. 

e  

 

12.  Orientering fra udvalg 

 

Udflugtsudvalg: Mikael Byrial Jensen; 

Efter forlængelse af tilmeldingsfristen er der er støt 

og roligt indflydt tilmeldinger til udflugten d. 25. 

maj. 

 

Kunstudvalg: Gert Husum;  

Der er lavet udstilleraftale, der sammen med det ved-

tagne kommissorium for kunstudvalget vil blive 

brugt fremadrettet i samarbejdet med fremtidige 

kunstudstillere. 

 

Der er 2 nye medlemmer i kunstudvalget. 

 

13.  Eventuelt Indsamling for folkekirkens nødhjælp: Ole Lerup; 

Der var 119 indsamlere, og alle ruter blev besat.  

 

Resultat: 30254,- kontant 

               ca 900,- via mobile pay. 

 

Inger Beyer: Kurser om brug af  DAP og om perso-

nalepleje forefindes på DAP’en. 

 

Mikael Byrial Jensen: Pinsegudstjenesten 2. pinsedag 

bliver i år en højmesse i Hasseris Kirke. 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

 

Mødet slut kl. _____21.15_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 28.2.19 Regnskab 2018 

2     - Regnskab 2018, art 

3     - Regnskab 2018, formål 

4 6.3.19 Bilag til Regnskabsinstruks 

5 3.3.19 Referat mellemkirkeligt udvalg 

6  Bilag til orgelprojekt ( udleveres ) 

7 1.3.19 Folkekirke på Festival 2019 ansøgning 

8 februar Danmission, takkebrev 

9 februar Læger uden grænser, takkebrev 

 


