
Referat fra møde i Hasseris sogns menighedsråd, 

onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.00 

                                                                                     Ark nr. 2018 /  
Udsendt: 30.1.2018  

 

 Indledning: Anna Hardeberg Bach Afbud: Agnete Brink, Henriette Rosendal 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkendelse af referater Referater fra 21.11.17 og 18.12.17 godkendt 

3.  Ansøgninger til Provsti: 

Resterende beløb fra synsudsatte arbej-

der under §6. 

Overførsel af midler stillet til rådighed 

af Provstiudvalget" (200.000,-) 

 

Når vi får klarhed over likviditet og årsregnskabet 

tager vi spørgsmålet om overskridelse af udgifter i 

forbindelse med afsluttede arbejder under §6 midler 

op igen. Herefter afgør vi om en ansøgning skal sen-

des. 

Det blev besluttet at at bibeholde den nuværende 

status for til rådighed stående midler på 200.000,-. 

4.  Regnskabsinstruks (bilag 1) Udkast, med tilhørende kommentarer, godkendt. 

5.  Forslag om forsøgsordning i Budolfi 

Provsti med fælles tilsyn med de byg-

ningsmæssige forhold i provstiets præ-

stegårde, oplæg og supplerende informa-

tioner.  

(bilag 2) 

Det blev besluttet at deltage i forsøget. 

Vi forventer ikke de store forandringer i praksis set i 

lyset af den gode standard på sognets præstegårde. 

Arne Sloth Kristoffersen deltager ved mødet d. 1. 

februar som representant for menighedsrådet. 

 

6.  Forslag om kursus vedrørende menig-

hedsrådets arbejdsopgaver (bilag 3) 

Orientering fra Inger Beyer: Landsforeningen for 

menighedsrådene står potentielt for at skulle overta-

ge forhandlingsretten som arbejdsgiverorganisation 

ved ansættelser. I den forbindelse spørges der til 

interessen for et oplysende kursus. 

Det blev besluttet at bakke op om forslaget og dertil 

hørenden afholdelse af kursus. 

7.  Fastsættelse af mødedatoer for 2018 

Forslag: 21.3., 29.5., 29.8., 10.10., 27.11. 

Besluttet: 21/3,30/5,29/8,10/10, 7/11(budget), 27/11 

8.  Ansøgninger o.a.: 

Takkebreve(bilag 4,5) 

Julehilsner (bilag 6) 

 

 

Gennemgået 

9.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a Orientering fra Mikael Byrial Jensen og 

Inge Thomsen vedr. de nye temagudstjene-

ster. Søre Ohlsen orienterede om det prak-

tiske omkring ny organist, indretning af 

organistkontor, og fremtidig opsætning og 

distribution af sogneblad, 

b Orientering om konstituering af Lisbeth 

Solmunde Michelsen som præst fra 15. 

februar til 14. maj, under Henriette Rosen-

dals studieorlov. 

Orientering om ønsket om at besætte de i 

bero satte sangerstillinger. 

Orientering om at der udarbejdes en ar-

bejdsbeskrivelse for daglig leder.  

Orientering: 



 

 

Sømandskirkene låner lokaler 16. marts. 

Møde i forbindelse med menighedspleje 

29. januar. 

Vi vil i kommende periode sætte lys på om 

vi har den mest effektive og relevante vi-

dereformidling af informationer fra Prov-

sti,stift,  ministerium o.lign. 

 

c Orientering om det praktiske omkring kon-

teringer i relation til den gamle og nye 

regnskabsår. 

Orientering om implementering af Mobil 

Pay. 

Vi forventer at gennegå aftaler om konte-

ringspraksis med Venture  

d Orientering om afslutning af kloakarbejde. 

I forbindelse med opsætning af Hjertestar-

ter udenfor aftales det med grundejerfor-

eningen om at lave noget oplysende PR 

arbejde. 

Ros til det generelt gode samarbejde i hu-

set 

e  

 

10.  Orientering fra udvalg 

 

Festudvalg:Der afholdes møde d. 25 januar i udval-

get. 

Kunstudvalg: Ny udstilling sætte op d. 9. februar til 

fernisering søndag d. 11. februar 

11.  Eventuelt Ved Inger Beyer: Orientering om visionsmøde for 

menighedsrådsmedlemmer i distriksforeningens regi 

d.3.3. kl. 9-13 i Folkekirkens Hus, under titlen ”Kir-

ken i byen” . 

Inge Thomsen foreslog et samarbejde mellem Hasse-

ris Kirke og sygehuset, hvor organist/ungdomskor 

deltager ved aktiviteter ude på sygehusafdelingerne 

2-3 gange pr. halvår. Et økonomisk overblik dannes. 

 

12.    

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. _______21.00_________ 

 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Bilag til regnskabsinstruks 

2  Bilag vedrørende forsøgsordning 

3  Bilag fra distriksforeningen 

4  Takkebrev Læger uden grænser 

5  Takkebrev Danske sømands- og Udlandskirker 

6  Hilsen fra Hasserisstuerne 



 

 

 

 


