
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00 ( Via Skype.) 

                                                                                     Ark nr. 2020 /  
Udsendt: 22.04.20 , frist for indvendinger er 26.04.20 , hvorefter beslutninger betragtes som godkendt  

 Indledning: Ingen Afbud: Ingen 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat 

(bilag 1,2) 

Januar og marts 

Godkendte, begge referater. 

3.  Revideret Bilag til regnskabsinstruks,  

(Ny regnskabsfører tilføjet)  

Udsat p.4 fra marts måned 

Godkendt. 

4.  Status og oplæg fra budgetudvalget 

Udsat p.5 fra marts måned 

Kort oplæg og gennemgang ved Gert Husum: 

Økonomien ser fornuftig ud, og giver mulighed for 

konkrete tiltag, så som den nye kamerainstallation i 

kirken, og den vedtagne nye belysning ved trappen 

op til koret. 

5.  Udlejningen af Renal Baches Vej 9 

Udsat p.7 fra marts måned 

Gennemgang ved Gert Husum og Ole Lerup: 

Ny aftale om opsigelse og fraflytning fra Renal Ba-

ches Vej 9 er indgået med lejer.  

Udflytning effektueres senest d.8. august 2020, even-

tuelt allerede før, hvilket betyder at en istandsat præ-

stebolig  skulle være klar senest 1. september. 

6.  Status KBF præstestilling Gert Husum: Det nedsatte udvalg har udarbejdet 

stillingsmateriale, sendt det  til provstiet, og har ef-

terfølgende fået godkendelse af materialet derfra. 

Stillingsmaterialet går nu videre via stiftet, i henhold 

til givne retningslinjer for opslåelse af stillingen, og 

til opslag via præsteforeningen. 

Næste fase for menighedsrådet, vil være ansøgergen-

nemgang. 

7.  Igangværende projekter: 

Løber i kirken 

Kamera ved orgel 

Pulpiturforstærkning Bilag( 3) 

Orgelmodernisering 

Kirkeudvidelse (bilag 4) 

Udsat p.11 fra marts måned 

Orientering: 

Løber: Orietering ved Søren Ohlsen og Anna Harde-

berg  Bach. Løberen har visuelt fået et tydeligt løft 

efter at være blevet vasket, og den endelige slutmon-

tering kan foretages nu. AHB takkes for indsatsen i 

relation til projektet. 

 

Kamera ved orgelet: Orientering ved Søren Ohlsen 

og Peter Lindhardt Toft. De første erfaringer med de 

nye kameraer er positive, og teknikken ser ud til at 

virke efter hensigten. 

 

Pulpiturforstærkning: Gennemgang ved Gert Husum. 

Projektmaterialet godkendt. Det sendes videre som 

ansøgning til provstiet. 

 

Orgelmodernisering og udvidelse: Der er udarbejdet 

materiale beregnet til forhåndsgodkendelse af et 

eventuelt projekt.  

Dette er afhængigt af pulpiturforstærkningen, og kan 

nu sendes videre til behandling i provstiet. 

 

Kirkeudvidelse: Skrivelse i form af behovsbeskrivel-

se og perspektivering er udarbejdet. Denne stiles til 



provstiet, med forhåbning om tilkendegivelse fra PU 

om mulighederne for at igangsætte en udvidelses-

plan. 

 

8.  Det kommende valg til menighedsrådet - 

hvordan sikrer vi, at der bliver kandida-

ter (og suppleanter) nok? 

Udsat p.13 fra marts måned 

Preben Sørensen: Menigheds/Orienteringsmøde ud-

sat til 9. juni. Der informeres om, og inviteres til 

dette, i det nye kirkeblad udkommende ultimo maj.  

Med ønsket om at danne sig et indtryk af hvor vi står 

i forhold til nuværende rådsmedlemmers indstilling, 

fandt en uformel gennemgang af rådsmedlemmernes 

standpunkt vedrørende fortsættelse sted. 

Ved udsat møde i maj forventer vi at at vende punk-

tet igen, og berøre aspektet, mulige kandidater, yder-

ligere. Alle opfordres til aktivt at animere eventuelt 

nye interesserede i menighedsrådsarbejdet til at del-

tage ved orienteringsmødet. 

9.  Ansøgninger o.a.: 

Ansøgning; 

Folkekirken på festival 2020 (bilag 5) 

Støtteforening for Danmarks Kirkelige 

Mediecenter (bilag 6) 

Udsat p. 14 fra marts måned 

 

 

Grundet aflysning i 2020, er ansøgning fra Folkekir-

ken på festival afslået. 

Ansøgning fra DKM  afslået 

10.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

A: 

Agnete Brink: Orientering om aktiviteter her 

under lukkeperioden. Afslutningsgudstjene-

ste for AB forventes lagt i efteråret. 

 

Henriette Rosendal: Den nuværende situati-

on med lukket kirke, giver sig udslag i man-

ge opgaver for præsterne ude i sognet. Der 

blev gennemført et meget vellykket minikon-

firmandforløb i uge 11. Det kunne være en 

god model også fremadrettet. 

 

Inge Thomsen: Orientering om oplevelser og 

aktiviteter i forbindelse med konfirmandun-

dervisningen p.t.  

Pilgrimsvandring i juni overvejes aflyst.  

 

Mikael Byrial Jensen: Arbejdet med konfir-

manderne under de nuværende former, per-

son til person,  giver nye erfaringer og også 

gode muligheder for mere uddybende samta-

ler. 

  

Peter Lindhardt Toft: Orientering fra Kirke-

tjenerne om det praktiske arbejde, og om 

hvordan der planlægges og forberedes til at 

imødekomme eventuelt ændrede retningslin-

jer i kommende tid. 

Orientering om de nye tiltag på kirkens 

kommunikationsplatforme der har været 

brugt henover påsken, og om hvordan nye 

former for materiale til e- platforme også kan 

bruges fremadrettet. 

Ligeledes arbejdes der med en alternativ 

form for musikunderholdning under sikre 

former på Thulebakken og Otiumgården. 



 

Søren Ohlsen: Kontorfunktionen under kor-

degnene er stadig i drift i huset. Arbejdet 

med mediearbejdet ligeså.  

Kirkens platforme er en væsentlig kontakt-

flade til borgere og menighed, til formidling 

af nyhedsinformation, prædikener, musik-

indslag, gudstjenester,og andet. 

 

C. 

Ole Dahl : Budget 2021 bliver klart til mødet 

den 27. maj Nyt budget skal afleveres 15. 

juni. 

 

 

11.  Orientering fra udvalg 

 

a Kunstudvalg UK: Orientering om udstil-

linger i efteråret 2020 og foråret 2021. 

Referat fra kunstudvalgsmøde sendes ud 

med MR-mødereferat. 

b Hasserisaftenudvalg: Vi er reelt ikke i 

stand til at lægge planer vedrørende Hasse-

risaften, for nuværende. Der er behov for 

mere konkrete retningslinjer i relation til 

fremtidige forsamlingsmuligheder under 

Covid-19, før nye foredrag kan lægges 

fast. 

c   

d  

e  

 

12.  Eventuelt Nyt MR møde: Møde onsdag den  27.5.2020 træder i 

stedet for mødet d. 6.5. 2020 kl.19.00 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

 

 

Mødet slut kl. ________20.30_________________ 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Referat Januar 2020 

2      Referat Marts 2020 

3      Knudsen og Østergaard, Pulpitur projektmateriale 

4  Brev til Provsti 

5  Folkekirken på festival 2020 

6  Danmarks Kirkelige Mediecenter 

7   

8   

9   



 


