
Referat af dagsorden til møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.00 

                                                                                    Ark nr. 2016 / 27 

  

 

 Indledning v/ Albin Willemoes Petersen Afbud fra Jakob Mygind, Henning Thomsen og 

Pia Otte Jørgensen 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Referat godkendt 

3.  Orientering og godkendelse af kvartals-

regnskab pr. 30/9. 3 bilag (1,2,3) 

Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt  

4.  Anvendelse af både vin og druesaft ved 

altergang. Skal forsøgsordningen gøres 

permanent? 

Ordningen gøres permanent. 

Kalken til alkoholfri vin sendes til sølvsmed for at 

gøres mere skænkevenlig. 

Ved næstkommende revision af folder til dåbsfolk 

indføres en passende formulering til information om 

proceduren under altergang. 

5.  Menighedssang ved altergang. Ved afviklingen af altergangsmusikken vendes der 

tilbage til tidligere praksis. 

6.  Forsøgsordning vedr. trosbekendelsen. I det 

forløbne år har trosbekendelsen været ude-

ladt fra formessen, når der er dåb. Skal for-

søgsordningen gøres permanent? 

 

Forsøgsordningen gøres permanent. 

7.  Medarbejderfest – hvornår og hvordan? 

 

Udvalg :Ole Lerup, Mikael Byrial Jensen  

(Tinne Bertelsen og Jesper Tølbøll spørges tillige) 

Dato: Fredag d. 17. marts 

8.  Ansøgninger: 

Takkebrev bilag 5 

 

Taget til orientering. 

9.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a) Orientering om udflugt med konfirmander 

ved Agnete Brink 

Orientring ved Søren Ohlsen vedrørende 

indsættelse af ny præst d. 18 december og 

velkomst for nye kirketjenere 1. søndag i 

advent. 

 

b) Takkebrev fra Jens Dammeyer og Hans Jør-

gen Ottesen oplæst. 

 

c) Se punkt 3. 

 

d) Orientering vedrørende plakatstander hvori 

der monteres lys og nyt glas. 

Orientering vedrørende præstgårde, herunder 

udlejning af Renald Bakkes Vej, Under be-

tingelse af stiftets godkendelse, kan der lejes 

ud frem til efteråret 2018.Herudover blev der 

informeret om problemer vedrørende arbejde 

på præstegården på Mester Eriks Vej og fejl-

betalinger i den anledning. Sidstnævnte sag 

betragtes som afsluttet. 



 

 

 

 

e) Intet 

 
 

10.  Orientering fra udvalg (bilag 4 gudstjene-

steudvalg) 

Bladudvalg: behov for opdatering af udstyr forestår 

Orientering fra Hasserisaftensudvalg ved Ulla 

Kürstein Jensen 

 

11.  Eventuelt  

 

Anders Bach Jensen takkede Albin Willemoes og 

Ulla Kürstein Jensen for deres arbejde i menigheds-

rådet 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. _______20.50_________ 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 15.9 Kvartalsrapport 

2 15.9 Bugdet, formål 

3 15.9 Kommentarer til kvartalsregnskab 

4 15.9 Referat af møde i Gudstjenesteudvalget den 8.11.2016. 

 

5 Nov. Takkebrev Carrot Aid 

 

 


