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 Indledning v/ Agnete Brink Afbud fra . Mikael Byrial Jensen, Ole Dahl og 

Marianne Haldrup 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden.  

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Smårettelser anført, herefter godkendt 

3.  Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 ( Bilag 1) Rapporten overordnet gennemgået og vurderet til at 

holde sig fornuftigt inden for budget, med et generelt 

overskud. Ansøgning om overførsel af anlægsmidler 

til drift er sendt til Provistudvalget, for at bedre den 

generelle likviditet. Rapport godkendt. 

4.  Behandling af budget 2018 udkast v.4 (bi-

lag 2) 

Vi vil anmode PU om at få udvidet budgetrammen 

på ca. 200.000 ud fra følgende konkrete betragtnin-

ger: 

Højere sats til drift og vedligehold af præsteboliger, 

den højere lønramme for den 4. præst , flere midler 

til arbejdet for både børn og unge, og det diakonale-

arbejde. 

Konkrete besparelser gennemgået af Anders Bach 

Jensen. 

5.  Indstilling fra udvalg vedrørende besættelse 

af ledig kirketjenerstilling 

Indstilling af Louise Matine Andersen til stillingen 

som 100% kirketener godkendt 

6.  Ordning med begrænsning af forpligtel-

ser/tjeneste i huset i ferieuger med henblik 

på minimering af vikarbrug 

Forslag gennemgået af Søren Ohlsen. Dette opererer 

med en tjenesteløs dag i ferieuger korreponderende 

med en fridag til organist/kirketjener, samt fridag for 

kordegne på lørdage i ferieuger. 

Telefonsvarer, med relevante henvisninger på lørda-

ge implementeres 

7.  Lukket Punkt Separat referat. 

8.  Forslag om reduktion af antallet af Kirke-

blade (udsat punkt 7 fra forrige møde) 

Det vedtages at kirkebladet reduceres fra 4 til 3 blade 

om året, udkommende marts, september, december. 

Informationer relaterende til sommerperioden inføjes 

i martsnummeret 

9.  Tilskud til Kirkens Korshærs arbejde med 

udsatte familier 

Det besluttes at bruge kollektmåneden, hvor der sam-

les ind til kirkens korshær, til at indsamle til og  

highlighte projektet, derudover besluttes det at give 

1000,- til projektet her og nu. 

10.  Trosbekendelse i forbindelse med dåb Menighedsrådet blev orienteret af gudstjenesteud-

valget om en igangværende debat vedrørende forlø-

bet omkring dåb og trosbekendelse. 

Menighedsrådet bakker op om udvalgets endelige 

beslutning. 

11.  Samarbejde med Hasseris Grundejerfor-

ening 

Grundejerforeningen dækker udgiften til plantning af 

to nye juletræer, hvilket der søges lavet en event ud 

af i samarbejde med børnahaveklasser. 

En ansøgning vedr. punkt 12 - projektør i apsis - 

stiles til Hasseris Grundejerforening, hvis det beslut-

tes permanent at installere en projektør. 

 



 

 

12.  Forslag om opsætning af projektør i Apsis 

som forsøg 

En prøveopstilling igangsættes 

13.  Forslag om udarbejdelse af mål og hand-

lingsplaner, bilag udleveres. 

Det besluttes at en årsoversigt over aktiviteter skal 

udarbejdes af kordegnen inden første møde i efter-

året. 

14.  Fastlæggelse Ekstraordinært Menigheds-

rådsmøde 

Mødet fastlagt til d. 6.6. kl. 19.15. Afbud fra Tinne 

Bertelsen og og Pia Otte Jørgensen 

15.  Ansøgninger: 

1 Tværkulturelt center cykelstafet (bilag 3) 

2 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

(bilag 4) 

 

 

1 Det besluttes ikke at støtte ansøgningen fra tvær-

kulturelt center  

2 En generel støtte til sommerprojektet afvises, men 

lokalt boende børn kan søge om støtte. 

16.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a) Henriette Rosendal:  

En støttekoncert for skyggebørn med ”Die 

Herren” i marts/april måned  2018 er der 

opbakning til fra ansatte og menighedråd. 

 

En ny rapport udarbejdet af Oxford Research 

vedrørende mobning blandt præster i folke-

kirken er udkommet. 

Et link desangående sendes rundt til rådet. 

 

b) Præcisering af procedure: Når et medlem af 

rådet i en periode ikke deltager i rådsarbejdet 

træder en suppleant til indtil  vedkommende 

rådsmedlem kommer tilbage. Dette er ikke at 

betragte som en udtrædelse eller orlov. 

 

c)  

 

d) Der er rigtig gode foreløbige erfaringer med 

udliciteringen af pasning af udenomsområ-

det. 

 

e)  

 
 

17.  Orientering fra udvalg Orientering fra udvalget vedrørende personalehånd-

bog: udvalgsarbejdet er nu færdigt, og ved næste 

ordinære møde fremlægges resultatet til behandling. 

 

Udvalget for menighedsmødet fremlagde følgende 

forslag: Lad frivillige og andre fra og i kirken  frem-

lægge og konkretisere deres arbejde/aktivitet i kir-

ken. Mødet foreslås lagt på 1. søndag i kirkeåret. Det 

undersøges om planlagt fernisering kan flyttes til 

ugen før. 

 

Lavmesseudvalget informerede om de første gode 

erfaringer med meditationsgudstjenesterne. 

 

Kirkeudvalget arbejder med et forslag gående på 

flytning af hjertestarteren til en umiddelbart tilgæn-

gelig position udendørs. Et egnet skab med monte-



 

 

ring beløber sig til ca. 10.000.- 

 

Kunstudvalget informerede om at et billede fra nu-

værende udstilling er blevet solgt. 

 

Mellemkirkeligt udvalg ved Henning Thomsen min-

dede om et foredrag d. 22. maj i folkekirkens hus 

med Hanna Ziadeh relaterende til en studietur til 

Libanon d. 6-13. november. Tilmeldingsfrist for 

turen: 1. juni 

18.  Eventuelt  

 

Sidste menighedsrådsmøde i 2017 fastsættes på mø-

det d.6. juni  

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ____________21.55____ 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Kvartalsrapport udleveret på mødet 

2 9.5.17 Årsbudget 2018 udkast v.4 

3  Tværkulturelt center, cykelstafet 

4  Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, tilskud sommerlejr 

6   

 

 


