
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2017 /  
Udsendt den 13. oktober  

 

 Indledning v/ Gert husum Afbud fra: Inge Thomsen, Agnete Brink 

Pia, Otte Jørgensen og Ulla Kürstein Jemsen 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Godkendelse af revisionsprotokollat for 

regnskab 2016 

(bilag 1) 

Godkendt 

4.   Godkendelse af endeligt budget for 2018 

afleveret til Provstiportalen den 3/10 2017 

klokken 13.14. (bilag 2) 

Godkendt  

5.  Personalehåndbog, afrunding (bilag 3) Godkendt med lille rettelse.  

Håndbogen vil løbende blive opdateret 

6.  Spørgeskemaundersøgelse, Aalborg Stift    

(bilag 4)  Besvar gerne skemaet individuelt 

inden mødet. 

Med udgangspunkt i forberedt besvarelse og efter-

følgende fælles diskussion og vurdering, blev en 

fællesbesvarelse udarbejdet  til efterfølgende ind-

tastning via e-portal 

7.  Udarbejdelse af plan for de konkrete  mu-

ligheder i relation til  strukturen på orga-

nist/musikområdet 

Anders Bach Jensen informerede om at Mogens Jen-

sen stopper i 1. organiststillingen pr. 31. december 

2017. 

Søren Ohlsen gennemgik det omdelte referat fra 

møde i det etablerede organist/musikudvalg. 

Marianne Haldrup fremførte uddybende betragtnin-

ger vedrørende de to organiststillinger.  

Menighedsrådet udtrykte forståelse for fremførte 

betragtninger herunder bevarelse af to 100% stillin-

ger, og det blev besluttet at lave opslag for 1. orga-

nist stilling hurtigst muligt, og indlede en ansættel-

sesprocedure med henblik på besættelse af stillingen   

pr. 1. januar. 

8.  Valg til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg (bilag 

5) 

Henning Thomsen informerede om valgeproceduren 

og sit eget kandidatur. Han blev efterfølgende valgt 

som repræsentant. 

9.  Forespørgsel om at kalde Kirkens Fødsels-

dag ”Kermesse”(bilag 6) 

Forslaget blev forkastet.  

10.  Ansøgninger: Aalborgprovstiers Menig-

hedspleje (bilag 7) 

 

Menighedsrådet besluttede at give 10.000,- 

11.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

a Marianne Haldrup viderebragte  en tak fra 

Ida Nielsen for opmærksomheden ved syg-

dom.  

Søren Ohlsen informerede om Niels Bos-

worths fratræden fra stillingen som sanger i 

vokalgruppen pr. 15.10 og viderebragte tak 

for opmærksomheden ved ”Kom og syng 

med”s 40 års jubilæum,  fra Solveig As-

mussen. 

b  

c Gennemgang under punkt 3 og 4 



 

 

 

 

d Arne Sloth Kristoffersen informerede om 

en kollapset kloakledning på vestsiden af 

kirken. 

Der er foretaget TV-inspektion og der lig-

ger et tilbud på udskiftning af ledning til 

brønd på knap 48.000. Sagen er meldt som 

forsikringssag og vi afventer afgørelsen. 

Arne Sloth informerede om møde d. 25 

oktober med Hasseris Grundejerforening. 

Ole Lerup deltager  i mødet i stedet for 

Agnete brink. Et af forslagene til øget sam-

arbejde, omfatter et  projekt, hvor plænen 

foran kirken inddrages og integreres i en 

overordnet landskabsplan for området. 

 

e  

  

  

  
 

12.  Orientering fra udvalg Fra menighedsmødeudvalg ved Anders Bach Jen-

sen: Menighedsmøde 1. søndag i advent omdøbes 

til sognemøde.  

5 grupper/brugere i huset bliver inviteret til at 

fortælle om hvad de laver, understøttet af  billed-

materiale.  

Inger Beyer informerede om: 

Indsamling for Kirkens Korshær, d. 26 november. 

Ole Lerup og Inger Beyer er praktisk ansvarlige. 

Konfirmander opfordres til også at deltage. 

Der er gereralforsamling i Landsforeningen af 

Menighedsråd  i Vejgård Kirke d. 6. februar 2018. 

Preben Sørensen informerede om følgende arran-

gementer: 

Reformationsgudstjeneste i Budolfi Kirke d.31. 

oktober kl. 19.00 

Miniseminar i Folkekirkens Hus om ”Kirken i 

byen” d.8. november kl. 19.00, tilmeldingsfrist 1. 

november 

 

 

 
 

13.  Eventuelt  

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ____21.15____________ 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 19.9.17 Revisionsprotokollat for 2016 

2 3.10.17 Godkendt budget for 2018  

3 3.10.17 Revideret udgave af personalehåndborg 



 

 

4 12.6.17 Spørgeskemaundersøgelse, Aalborg Stift. 

5 22.8.17 Mellemkirkligt stiftsudvalg 

6    Kermesse, v. Niels Fruensgaard 

7 13.9.17 Aalborgprovstiers Menighedspleje 

8   

9   

10   

 


