Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00

Ark nr. 2017 / 5
Udsendt den 17. marts 2017
Indledning v/ Henning Thomsen

1.
2.
3.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Godkendelse af regnskab 2016:
Regnskabet forventes eftersendt tirsdag
med oplysning om afleveringstidstidspunkt.

Afbud fra : Gert Husum, Poul Sørensen, Arne
Sloth Kristoffersen, og Preben Sørensen

Nyt punkt 8
Referat godkendt
Der blev justeret i kommentarerne fra menighedsrådet, herunder:
Beløb justeret i sammenhæng med foreslået besparelse i.f.m. kirkebladet, idet besparelsen i kommentarerne blev ændret fra 50.000 til 25.000, jævnfør
punkt 7 i dagsordenen.
Formuleringen ” det reelle underskud på 240.000,…” stryges..
Informationerne vedrørende 69.000,- tilegnet sorggruppen flyttes ned umiddelbart før afsnittet om
indtægtssiden., og der øremærkes et tilsvarende beløb til aktiviteter i sorggrupperegi henover kommende 4 år.
Regnskab 2016 efterfølgende godkendt.
Regnskab 2016, afleveret 09-03-2017 kl. 20:49

4.

5.

6.
7.

8.

Godkendelse af nyt tiltrædelsesprotokollat i
relation til genvalg af Pwc som revisor:
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven )(bilag 1)
Godkendelse af revivionsprotokollat i relation til udvidet kasseeftersyn i efteråret
2016 : Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016 (bilag 2 )
Evaluering af undervisningsprojektet ”Konfirm” Materiale uddeles ( bilag 3 )
Indstilling fra budgetudvalg om reduktion
af antallet af Kirkeblade fra 4 til 2 om året.

Nedsættelse af Dåbsudvalg

Tiltrædelsesprotokollat blev godkendt.

Revisionsprotokol blev godkendt.

Menighedsrådet bakker 100% op om at fortsætte
undervidningsprojektet ”Konfirm”
Det besluttes ekstraordinært at sløjfe det kommende
sommernummer som fysisk blad. Punktet som sådan
udsættes til næste møde. Da vi vil have mulighed for
at diskutere sagen grundigt set i forhld til PR fladen
som helhed.
De forskellige udvalg opfordres til hver især at konkretisere muligheder for besparelser, der kan viderebehandles i budgetudvalg.
Orientering fra Mikael Byrial Jensen:
Der er et ønske fra præstesamrådet i Budolfi Provsti
om at arbejde for at danne et dåbsudvalg på fælles
provstiniveau, med henblik på at fremme dåbsprocenten. Interesserede kan deltage i et møde i Folkekirkens Hus d. 10. maj Tinne Bertelsen og Mikael
Byrial Jensen tager med til mødet, og andre i rådet er

ligeledes velkommen til at melde sig til.

9.

Ansøgninger:
1.KFUM Knuden Spejderne ( bilag 4)
2.Søtteforeningen for Danmarks Kirkelige
Mediecenter ( bilag 5 )
3.Tværkulturel Kristen Sommerlejr
( bilag 6 )
4.Ansøgning om orgelundervisning
( bilag 7 )
5. Ansøgning om transportstøtte ( bilag 8 )
6. Takkebrev ( bilag 9 )

Ad.1: Ansøgningen afvist. henvis til andre støttegivere ( eksempelvis Y´s-men )
Ad.2: Ansøgningen afvist
Ad.3:Ansøgning afvist. Konkrete ansøgninger fra
enkeltpersoner (børn for hvem det kunne være relevant) kan behandles.
Ad.4:Ansøgning imødekommes
Ad.5: Ansøgning imødekommes

10.

Orientering fra
a) præster og ansatte

a)

b) formand

Henriette Rosendal roste samarbejdet i forbindelse med den nyligt gennemførte fastelavnsgudstjeneste som godt illustrerede at

c) kasserer

meget kan lykkes, når vi løfter i flok.

d) kirkeværge
e) kontaktperson

b)
c)

Se pnkt 3-5

d)
e)

11.

Orientering fra udvalg ( bilag 10 )

Hasserisaftenudvalg ved Ulla Kürstein Jensen informerede om efterårets Hasserisaftener.kommende
datoer:
20/9, 24/10 (tirsdag) 22/11.
I 2018: 17/1, 28/2, 31/3
Kunstudvalg: nuværende udstilling tages ned uge 12.
Næste udstilling med værker af Susanne Sangill sættes op til Påske.
Efterårets Adventsudstilling er med værker af Ole
Skovsmose.
Mikael Byrial Jensen orienterede på vegne af Saksengruppen i stiftet, om den planlagte Saksenreise,
som i korte træk blev beskrevet.
Udvalget for nye gudstjenester orienterede ved Inge
Thomsen om stor idérigdem ved det først afholdte
møde, Næste møde inden for udvalget afholdes inden
for næste måned. Referat udsendes sammen med
Menighedsrådsreferat.
Henning Thomsen orienterede fra mellemkirkeligt
udvalg om arbejdet med planlægningen af en menighedsrådstur, vurderet til at koste ca. 1200,-pr.
person. Referat fra møde udsendes.
Ole Lerup fra udvalget for udarbejdelse af gaveregu-

lativ / personalehåndbog, orienterede om det igangværende arbejde. Det ventet at være afsluttet før
næste Menighedsrådsmøde.
Søren Ohlsen orienterede om medieudvalgets arbejde med facebooksiden, og de praktiske tiltag der
knytter sig dertil.
Festudvalget kunne fortælle:
Ca 70 personer er tilmeldt medarbejderfesten.

12.

Eventuelt
Punkter til næste gang:
Tilskud til kirkens Korshærs arbejde med udsatte
familier.
Det udsatte punkt 7
Fastlægge sidste møde i år
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag d.16.maj
Kl. 19.00

Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. ______22.00__________

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modt.
30.1.
30.1.
2.2.
1.2.
10.2.
20.2.
24.2.
1.3.
11.1
23.2.

Beskrivelse
Revisionsprotokollat ved. Ansvarsforhold m.m.
Revisionsprotokollat om forberende revisionsarbejder 2016
Aalborg Budolfi Provstiudvalg vedr. ”Konfirm”
Ansøgning KFUM Knuden spejderne
Ansøgning Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter
Ansøgning Tværkulturel Kristen Sommerlejr
Ansøgning om midler til orgelundervisning
Ansøgning om støtte til rejseudgifter i.f.m. FUK
Takkebrev Kirkens Korshær
Referat Regnskabs- og Budgetudvalgsmøde 13.2.2017

