
Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd, 
onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00-2100 

Store sal                                                                                    Ark nr. 
2021/  
Udsendt den   

 Indledning: Preben Sørensen Afbud fra: Helle Brink, Tinne Bertelsen, Helle Aaen 

Jensen 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt 5 
 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde 

17.3.2021 

Godkendt 

3.  Kvartalsrapport 1. kvartal 2021  

Orientering (bilag 1,2) 

Kvartalsrapport kommenteret af Ole dahl 

Godkendt. 

4.  Behandling af budget 2022  

Orientering og drøftelse af udkast fra bud-

getudvalg. (bilag 3,4) 

Budget godkendt. 

 

5.  4. kirketjenerstilling, status og beslutning 

om videre forløb. Lukket punkt. 

Behandlet. 

Gennemgang ved Søren Ohlsen. 

Menighedsrådet har besluttet at indlede en afskedigelse af 

4. kirketjener Ida Nielsen. 

6.  Igangværende projekter: 

Orgeludbygning 

Drøftelse og beslutning af finansiering 

(bilag 5) 

Forslag fra Budgetudvalg:  

Tilbud lyder på 815.822,50 

Egenfinansiering af udbygning af orgel fastsættes til 

700.000,-af de frie midler. Det resterende  foreslås finan-

sieret via lån.  

Forslaget er godkendt og en ansøgning til Provstiudvalget 

udarbejdes. 

7.  Status på coronahåndtering. 

a. Orientering fra Taskforce 

b. Drøftelse af tiltag og kommende aktivi-

teter 

a.Orientering ved Gert Husum. 

b.Menighedsrådet foreslår genindførelse af kirkekaffe og 

lignende servering ved andre arrangementer i kirken efter 

samme model som før seneste nedlukning. Servering skal 

foregå så håndtering af drikke- og fødevarer stadig over-

holder gældennde retningslinjer. 

 

Et koncept omhandlende Gåtur i det fri med efterfølgen-

den kaffe som aktivitet hen over sommeren blev foreslået: 

Menighedsrådet er praktisk foranstalter, og Ragna Larsen 

er tovholder. Der arbejdes videre med idéen.  

 

Gert Husum tager kontakt til Kontaktklubben og oriente-

rer om muligheder for servering efter de nye retningslinjer 

 

8.  Visioner og visionsdag 

Orientering fra udvalg 

Indledning ved Gert Husum. 

 

9.  Status, Menighedsmøde 

a. Fastsættelse af dato 

b. Drøftelse af indhold 

a. Foreløbigt  fastsat til den 31.10.21 

b. Gennem kirkens visionsdag 1. juni og videre arbejde i 

medarbejdergruppe og menighedsråd beskrives Hasseris 

kirkes udfordringer med de fysiske rum samt ønsker om 

udvikling. Drøftelse af kirkens udvikling af aktiviteter og 

en eventuel udbygning af kirkens rum gøres til hovedem-

net ved menighedsmødet. 

10.  Ansøgninger: 

 

Ingen 

11.  Orientering fra  

     a) præster og ansatte 

 

 



     b) formand 

 

     c) kasserer 

 

     d) kirkeværge 

 

     e) kontaktperson 

 

a) Mikael Byrial Jensen: Orientering om Mini-

konformander og afholdelse af gudstjenester i 

fuld længde. 

 

Henriette Rosendal: Orientering om opstart af 

gudstjenester på Otiumgården. 

 

Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Informa-

tion vedrørende det intensive konfirmandun-

dervisningsningsforløb op til sommeren. 

 

Søren Ohlsen: Orientering om forventet af-

holdelse af udflugt for ansatte i forsommeren. 

 

b) Gert Husum forventer at tage vores fortsatte 

intentioner om arbejde med kirkeudviddelse, 

og forarbejdet dertil, med til det kommende 

budgetsamråd den 2. juni. 

 

c) Orientering fra Ole Dahl om ønske om at fra-

træde funktionen som kasserer.  

Vi forventer på mødet i august at afholde 

ekstraordinært valg af kasserer. 

 

d)  

e)  

 

 

 

12.  Orientering fra udvalg Kunstudvalg: Orientering ved Gert Husum. Udvalget hol-

der møde i morgen 27.5. m.h.p. planlægning for kom-

mende sæson, første fernisering forventes 5.9. 

 

Lavmesseudvalg: Orientering ved Inge Thomsen.  

 

Medieudvalg: Orientering ved Anne Sophie Bredmose Ja-

kobsen om lancering af instagramplatform med Liv Lund 

Poulsen som bestyrer. 

 

Henning Thomsen orientering om møde i distriksforenin-

gen: 

Inger Beyer sidder i bestyrelsen sommeren over.  

Foreningens fremtidige form er punkt til drøftelse ved 

genoptagelse af aktiviteter i efteråret. 

 

 

13.  Eventuelt  

 

Gert Husum vejede stemningen i rådet vedrørende erfarin-

ger med abonnementet på Kirke.dk. I løbet af efteråret ta-

ger vi en fortsættelse af fællesabonnementet op igen. 

 

Lisbedt Bitsch Vingborg spurgte til, om der var behov for 

en højere mødefrekvens end 6 møder om året. 

 

Inge Dammeyer foreslår en kort gennemgang af indgang 

til DAP som punkt ved næste møde. 

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 



Mødet slut kl. ___21.05____ 

 

Servering og oprydning: Ingen forplejning 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1  Kvartalsrapport 1. kvartal 

2  Kvartalsrapportering side 1-5 

3  Budget 2022  

4  Budget 2022 , formål 

5  Tilbud, orgeludvidelse (svarende til bilag fra møde november 2020) 

6   

7   

8   

9   

10   

   

 

 


