
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2017 /  
Udsendt den 5. september  

 

 Indledning v/ Tinne Bertelsen Afbud fra: Ole Lerup, Adelina Baleanu 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Halvårsregnskab (2. kvartal) 

(Bilag 1-4) 

Godkendt 

4.  Lukket Punkt Et udvalg til udarbejdelse af de konkrete  muligheder 

i relation til  strukturen på organist/musikområdet 

blev nedsat. 

Det nedsatte udvalg: 

Marianne Haldrup, Anders Bach Jensen, Henriette 

Rosendal, Søren Ohlsen 

5.  Personalehåndbog/gaveregulativ (Bilag 5) 

Udkast vedhæftet 

Der tilføjes tilbagemeldte ændringer og  præciserin-

ger. Personalehåndbogen tages med som punkt igen 

ved næste møde. 

6.  Møde med Hasseris Grundejerforening om 

fremtidigt samarbejde. 

Arne Sloth Kristoffersen: Grundejerforeningen er 

interesseret i et samarbejde med kirken omkring et 

eller flere projekter. 

Arne Sloth Kristoffersen arrangerer et møde, hvor 

Agnete Brink ligeledes deltager. 

Eksempler på samarbejdsprojekter:  

Udendørs belysning af kirken (LED),  

støtte til udflugt med konfirmander,  

udendørs montering af hjertestarter,  

betaling af en havearkitekts udarbejdelse af plan for 

kreativ udvikling af græsarealerne,  

kultur/koncert samarbejde. 

7.  Årets konfirmandundervisning Agnete Brink redegjorde for processen i forbindelse 

med ansættelse af to timelønsansatte konfirmandun-

dervisere. 

8.  Årets Kirkefrivillig (Bilag 6) Det blev besluttet at indstille en af kirkens frivillige. 

Agnete Brink udarbejder en indstilling. 

9.  Ansøgninger: 

Takkebrev Kirkens Korshær  (Bilag 7) 

Ansøgninng Church of love (Bilag 8) 

Ansøgning Det Danske Bibelselskab (Bilag 

9) 

Ansøgning: Church of love: Det blev besluttet at 

støtte med 2000,- 

Ansøgning: Det danske Bibelselskab: Ikke imøde-

kommet 

10.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a  

b Anders Bach Jensen annoncerede at han 

ikke stiller op til formandsposten i menig-

hedsrådet for kommende periode. 

Ved orienteringsmødet d.24.august om valg 

til provstiudvalg blev Anders Bach Jensen 

opstillet. De tilstedeværende præster pege-

de på Henriette Rosendahl som deres kan-

didat. I provstiudvalget sidder ud over 

domprovsten 5 læge medlemmer og en af 

provstiets præster. 



 

 

 c  

d Arne Sloth Kristoffersen redegjorde for 

status i relation til synsudsatte arbejder i 

kirken og præstegårde, med særlig vægt på 

Følvænget 6  

e  

  

  

  
 

11.  Orientering fra udvalg Ulla Kürstein Jensen redegjorde for udstillinger  i 

efteråret.  

Karl Frandsen fra kunstudvalget introducerer ved 

først kommende fernisering d. 17 september med 

værker af Finn Jakobsen. 

Ved ferniseringen d 12.  november med værker af  

Ole Skovsmose , fremvises der muligvis en video-

introduktion produceret af kunstneren. 

 

 

 

 
 

12.  Eventuelt  

 

 

Inger Beyer redegjorde for nyheder fra Menigheds-

rådsforeningen årsmøde, herunder forslag fra Kirke-

ministeriet om ny valgform ved menighedsrådsvalg.  

Et link til forslaget, der har høringsfrist 1.oktober 

2017, rundsendes. 

 

Ligeledes redegjorde Inger Beyer for indholdet af 

”Introaften om forsøg i Folkekirken” afviklet Man-

dag d. 21. august. Nærmere kan ses på  siden:  

forsogifolkekirken.dk 

 

Inger Beyer overbragte en tak fra Irma og Ole Lerup, 

for opmærksomheden ved deres guldbryllup. 

 

Marianne Haldrup informerede om den nye koncert-

folder for Aalborgområdet. 

 

Ulla Kürstein Jensen spurgte til i foråret indsendt 

forespørgsel om at kalde kirkens fødselsdag: Ker-

messe. Anders Bach Jensen sætter sagen på dagsor-

denen til næste møde. 

 

UKJ informerede ligeledes om Zonta kunstudstilling 

i weekenden d. 23.-24- september. 

 

Henning Thomsen informerede om kunstudstillingen 

”Kunst i Hasseris” placeret i samme weekend. 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. _____21.15___________ 

 

Servering og oprydning:  

 

BILAGSLISTE 



 

 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Kvartalsrapport 

2  Kontospecifikation, større istandsættelser 

3  Budget, art 

4  Budget, formål 

5  Udkast, personalehåndbog 

6   8.8.17 Årets frivillig, Stiftsinitiativ 

7 15.7.17 Takkebrev Kirkens Korshær 

8 29.6.17 Valgmenighed, Church of love, ansøgning 

9 17.7.17 Bibelselskabet, ansøgning 

10   

 


