
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2019 /  
Udsendt den 11. oktober 2019  

 Indledning v/ Ulla Kürstein Jensen Afbud fra: Anna Hardeberg Bach, Inge Thom-

sen, Inge Dammeyer, Pia Otte Jørgensen, Julie 

Robinson. 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt 

3.  Budget 2020 endeligt udkast. 

(bilag 1,2,3) 

Gennemgang ved Ole Dahl.  

Rengøringshjælp på præstegårde figurerer nu med 

separat lønlinje.  

Udgifter til præstegårde under forsøgsordningen er 

trukket ud af budgettet. 

Vi skal tilstræbe at Budgetudvalget laver en generel 

oversigt med tendenser og prioriteringer som sup-

plement til det udsendte regnskab,  for at optimere 

overblikket for rådet. En tilpasset powerpointpræsen-

tation foreslås inddraget som redskab. Der efterlyses 

en overordnet debat om prioriteringer tidligere i be-

handlingen af budget for de kommende år. Budget-

udvalget tager opgaven med sig til næste års arbejde. 

Budgettet godkendt. 

Godkendt endeligt budget 2020, afleveret 09-

10-2019  20:55 

 

4.  Godkendelse af revisionsprotokollat, med 

påtegning. Regnskab 2018. (bilag 4,5) 

Godkendt 

5.  Ny regnskabsfunktion, status og oriente-

ring. 

Orientering ved Gert Husum, herunder kort oriente-

ring om nyansat regnskabsfører i den centrale funk-

tion placeret i Folkekirkens Hus.  

Funktionen starter op pr. november 2019 , med Has-

seris kirkes deltagelse pr. 1.1.2020. 

Der skal i kommende tid udarbejdes en forretnings-

orden gældende for de deltagende kirke generelt og 

dækkende eventuelle individuelle ønsker. 

 

6.  Projekter, status:  

Orgeludbygning.  

Forstærkning Pulpitur. 

Kirkeudvidelse. 

Kontor, Mester Eriks Vej. 

 

 

Orgeludbygning:  

Projektbeskrivelse og ansøgning til igangsætning til 

processen ligger klar til indsendelse til Provstiet. 

Forstærkning pulpitur: 

Orgelprojektet har afdækket et behov for at foretage 

en forstærkning af pulpituret, også under hensynta-

gen til det kommende orgelprojekt. En udbedring af 

forholdet vurderes til at ligge i omegne af 100.000,- 

og der søges til opgaven omgående. 

Kirkeudvidelse: 

Rådet har fået en god og grundig gennemgang af den 

arbejdsskitse vi har arbejdet med her i 2019, foreta-

get af arkitekten. Tanker og behovstilkendegivelser  

udsprunget deraf, vil udvalget også tage med i den 

videre proces. 

 

 



Kontor, Mester Eriks Vej: 

Arbejdet med lydisolering af kontor forventes be-

gyndt i uge 42, varende en god uges tid. 

 

7.  Grøn Kirke Status. (bilag 6) Gennemgang ved Jesper Tølbøll. 

En generel status på de optimertinger der er foreta-

get, og de løbende prioriteringer med hensyn til mil-

jøaftryk, fairtrade og lignende blandt andet i forbin-

delse med indkøb blev givet. Det foreslås at lave en 

beskrivende artikel til kirkebladet, hvilket Jesper 

Tølbøll vil tage sig af. 

8.  Frihedsfest 4. maj 2020 (bilag 7) 

Planer her i Hasseris Kirke. 

Punktet udskydes til næste menighedsrådsmøde. 

9.  Kirken ogVerdensmålene. 

(bilag 8) 

Menighedsrådet er opmærksomme på projektet, og 

ser det umiddelbart som et projekt der kunne ligge i 

Folkekirkens Hus. 

10.  Ansøgninger: 

Takkebrev Folkekirken på festival. (bilag 

9) 

Takkebrev Danske Sømand og Udlandskir-

ker. (bilag 10) 

Ansøgning Menighedsplejen. (bilag 11) 

Ansøgning imødekommes med 10.000,- 

11.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

 

a Henriette Rosendal:  

Der er solidt gang i sæsonen, ikke mindst i 

forbindelse med Kirke og kokkeri for små-

folk, der ser stadig voksende tilslutning. 

Jesper Tølbøll:  

Orientering om de førstepositive  erfaringer 

med ny blomsterleverandør. 

Agnete Brink:  

Hasserisaften var godt besøgt, og studie-

kredsen er ligeledes kommet godt i gang. 

Orientering fra Søren Ohlsen:  

De nye sangere har nu haft første arbejds-

dag, med positive forventninger for de 

fremtidige musikalske muligheder i vokal-

gruppen. 

De ansatte der har været på kursus i efter-

året, melder alle om positivt udbytte deraf. 

b  

c Se punkt 1-5 

d I forbindelse med udlejning af Renald Ba-

ches Vej kan vi vende blikket mod det in-

ternationale boligkontor eller en ejen-

domsmægler, set i lyset af at lejemålet står 

til at løbe i en specifik begrænset periode. 

Vi sigter på en udlejning i en periode på 

samlet 12-18 måneder. 

e Lønforhandlinger er i gang. 

  

  

  
 

12.  Orientering fra udvalg Inger Beyer: 

Distriksforeningen orientering om GF 10. marts 

2020.  

Kirkens Korshær: Der efterlyses nye medlemmer. 

 



Højmesseudvalget:  

Der vil i det nye år arbejdes videre ud fra de 4 

betænkninger fra 4 biskoppelige udvalg, om guds-

tjenesten, der ligger som tryksager i våbenhuset i 

reducerede udgaver. 

Udvalget deltager på møde i samme anledning i 

Skalborg kirke 28. november kl. 19.00.  

Kunstudvalget: Den fungerende udstilling tages 

ned i kommende weekend. Ny udstilling med bil-

ledvævning  som omdrejningspunkt bliver sat op 

om et par uger.  

 

 

 

 

 

 
 

13.  Eventuelt  

 

Kirkens fødselsdag med kirkefrokost planlægges 

som vanligt at ligge 1. søndag i advent. 

 

Medarbejderfest fastlægges til: Fredag d. 20. marts 

Arbejdsgruppe nedsættes ved næste møde 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. _____21.00___________ 

 

 

 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Budget 2020 

2  Budget 2020 art 

3  Budget 2020 formål 

4  Regnskab 2018 Revisionspåtegning 

5  Regnskab 2018 Revisionsprotokollat 

6  Grøn kirke oversigt 

7  Frihedsfest 4. maj 2020 

8  Kirken og Verdensmålene 

9  Takkebrev Folkekirken på festival 2019 

10  Takkebrev Danske Sømands- og Udlandskirker 

11  Ansøgning Menighedsplejen 

12  Nyhedsbrev Menighedsplejen 

13  Referat Højmesseudvalget 18.9.2019 

 


