
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.00 

                                                                                    Ark nr. 2016 / 1 

  

 Indledning v/ Ulla Kürstein Jensen  

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Der er indsat et nyt pkt. 11: Gade og ungdomspræstestillin-

gen i Aalborg. 

Herefter blev dagsordenen godkendt 

2.  Referatet fra sidste menighedsråds-

møde. 

Intet at bemærke 

3.  Retningslinier for udlån af lokaler i 

kirken 

Menighedsrådet overlod det til personalet at vurdere, hvor-

når kirken kan stille lokaler til rådighed til offentlige eller 

halvoffentlige arrangementer. Fleksibilitet er nødvendig, da 

eksempelvis konfirmationsforberedelse ikke er placeret på 

samme ugentlige tidspunkt hele året. 

4.  Daglig leder, Agnete Brink, ønsker at 

stoppe som daglig leder. Der skal 

derfor udpeges en ny. Bilag 5 

Punktet blev behandlet sammen med punkt 9. Der blev 

nedsat et udvalg, som skal analysere personalebehovet og 

komme med en indstilling til menighedsrådet om stillings-

opslag. Udvalget kom til at bestå af Anders Bach Jensen, 

Gerd Bangsbo, Arne Sloth Kristoffersen, Henriette Ro-

senda  og Ole Lerup.  

5.  Forslag om reduktion af musikbudget 

fra 2017. Bilag fremlægges på mødet. 

Inden endeligt forslag om budgetreduktion fremsættes, skal 

sagen analyseres nærmere af regnskabs- og budgetudvalget 

suppleret med Henning Thomsen og Henriette Rosendal 

6.  Redegørelse vedr. alternativer til 

Sogneblad. 

Agnete Brink fremlagde forskellige muligheder på bag-

grund af erfaringer fra andre kirker. Et udvalg bestående af 

Agnete Brink, Gerd Bangsbo, Jes Nielsen og Pia Jørgensen 

vil arbejde videre med at undersøge og vurdere alternativer 

og herefter komme med en indstilling til menighedsrådet. 

7.  Forslag om økonomisk støtte til gen-

opbygning af kristne kirker i Egypten 

(Mellemkirkeligt udvalg) 

Henning Thomsen konstaterede, at kontakt med Egypten pt. 

er vanskelig pga. den politiske situation. Han foreslog, at 

der alternativt tages kontakt med en menighed i Libanon. 

Mellemkirkeligt Udvalg vil arbejder med sagen og evt. 

kontakte Hanna Ziadeh for at få hjælp af ham til det videre 

forløb. (Hanna Ziadeh er født i Libanon, men har været 

bosat i København siden 1986. Han er tilknyttet Det Dan-

ske Institut for Menneskerettigheder). 

8.  Formel godkendelse af Regnskab 

2014. 

Menighedsrådet noterer, at “Regnskab 2014” er godkendt 

af Provstiudvalget alene med henvisning til revisionsproto-

kollen. 

9.  Nedsættelse af ansættelsesudvalg 

vedr. den ledige kordegnestilling, 

efter at Ide Bylin Bundgaard er blevet 

ansat som kordegn ved Hans Egedes 

kirke. 

Se beslutning under pkt. 4 

Søren Ohlsen har påtaget sig at opdatere kirkens hjemme-

side, indtil der kommer afklaring på personalesituationen. 

Mette Roskjær vikarierer i kordegnens fravær. 

10.  En kirkegænger har anmodet om, at 

der anvendes alkoholfri vin ved nad-

veren. Sagen ønskes drøftet af me-

nighedsrådet. 

Forslag om alkoholfri vin viderebehandles i gudstjeneste-

udvalget. 

11.  Gade og ungdomspræstestillingen i 

Aalborg.   

Bilag med domprovstens anbefaling af, at samarbejdet om 

gade- og ungdomspræst opløses, blev uddelt. 

Menighedsrådet tilsluttede sig domprovstens forslag 

12.  Ansøgning fra Vesterbølle Efterskole. 

Bilag 1 

Ansøgningen blev ikke imødekommet. 

13.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

A)Agnete Brink refererede til et møde med to repræsentan-

ter fra Selskab for Kirkekunst. De havde besigtiget nogle af 



 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

Kirkens tidligere brugte messehagler og havde fundet, at de 

kunne genanvendes efter nødvendige reparationer. Det blev 

endvidere foreslået, at der laves en ny grøn messehagel. 

Der skal søges fondsmidler til projektet. Menighedsrådet 

bakkede op om sagen. 

Agnete Brink takkede for blomst ifm. sygdom. 

B) Jens Dammeyer er sygemeldt på ubestemt tid. 

Formanden har undersøgt lovligheden i at bruge Mobile 

Pay til kollektindsamling. Det må man ikke pt. 

Formanden mindede om at der er Menighedsmøde onsdag 

den 20/1 kl. 19.30 kombineret med foredrag af Kirstine 

Helboe Johansen. Titlen på foredraget : ”Det skal være en 

rigtig vielse” 

C)   -     

D) Kirken er i god stand. Arne Sloth Kristoffersen beder 

om at inventarliste fra præster, organister og kirketjenere 

afleveres senest 15/2. 

E) MU-samtaler er gennemført. 

14.  Orientering fra udvalg Der er kunstudstilling med Anne Marie Johansen i påsken. 

15.  Eventuelt 

 

Jes Nielsen takkede for gave ifm. rund fødselsdag. 

 

Ulla Kürstein Jensen nævnte, at hun på kunstudvalgets 

vegne havde bedt Esben Hanefelt Kristensen holde juleud-

stilling i kirken i anledning af dens 60-års-fødselsdag.  Ved 

den lejlighed bemærkede han, at han godt kunne tænke sig 

at lave et kunstværk til ophængning i kirkerummet. Der 

foreligger ikke nogen nærmere aftale om dette eller om 

juleudstilling.    

Arne Sloth Kristoffersen informerede om, at han over for 

daglig leder af Folkekirkens hus (og bestyrelse) har fore-

slået, at man i huset kunne arrangere undervisning for 

voksne, der vil døbes /konvertere til kristendommen. 

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 17. marts 

kl. 19.00 

Referent: Helle Aaen Jensen 

 

Mødet slut kl. ___22.15_____________ 

 

Servering og oprydning: Henriette, Jes, Ole L og Anders 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modtaget Beskrivelse 

1 20/10 Ansøgning fra Vesterbølle Efterskole  

2 11/11 Takkebrev fra KamillianerGaardens Hospice for kr. 2.000,- 

3 15/11 Takkebrev fra FDF for tilskud på kr. 2.000,- 

4 21/12 Takkebrev fra Spedalskhedsmissionen for kollekt på kr. 222,50 

5 27/12 Brev fra daglig leder, Agnete Brink 

6 Jan. Oversigt over menighedsrådets mødedatoer mm. 

 


