Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00

Ark nr. 2020 /
Udsendt 9.10.2020
Indledning v/ Inger Beyer

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra: Ulla Kürstein Jensen, Inge Thomsen
Henning Thomsen, Henriette Rosendal
Under lukket punkt 5 deltager Medarbejderrepræsentant Peter Lindhardt Toft ikke.

Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Budget 2021 endeligt udkast
(bilag 1,2,3)
Godkendelse af revisionsprotokollat, med
påtegning. Regnskab 2019 (bilag 4,5)

Godkendt

Høring vedrørende Engangvederlag i henhold til lokallønsforhandlinger 2019, lukket
punkt.
Gennegang af kirkesyn af d.9.9.2020
(bilag 6)

Høring vedr. engangvederlag gennemgået og taget til
efterretning.

Godkendt af Provstiudvalg, derfor endeligt.
Endelig budget afleveret d. 20-10-2020 11:18
Ole Dahl: Blank påtegning
Protokollat og påtegning behandlet og godkendt
Underskrives af menighedsrådet

Referat gennemgået- tages op på næste møde.
Synsudsatte arbejder bør medtages i referatet fremover.
Igangsatte ynsudsatte arbejder:
Asfalttering parkeringsplads 100.000,Reparation af dør til skur 2000,Ole Dahl undersøger om 200.000,- afsat til Renal
Baches Vej 9, skal returneres til Provstiet
Følgende igangsættes med det samme:
Nye lamper under pulpitur i forbindelse med pulpiturforstærkning.
Friktionsbelægning under løber.
Fjernelse af møbel i sakristi.
Ny LED belysning i Køkken og baggang.
Teleslyngeløsning til lille sal.

7.

Ny KBF præst, status.

8.

Ny regnskabsfunktion, status.

9.

Igangværende projekter, status:
Orgeludbygning.
Forstærkning Pulpitur.
Hejs til adventskrans og stjerne

Ny KBF præst indsættes ved gudstjeneste 22.11.20:
Kl. 10.00 med efterfølgende spisning i kirken
Kl. 17.00 Markering efter gudstjeneste med vin og
kransekage.
Offentliggørelse af navn afventer kirkeministeriets
godkendelse.
Forespørgsel fra Provstiet om en forøgelse af udgiften til regnskabsførerfor 2020 på 20.000,-, blev afvist.
Vi kan godtage en udgift på 105.000,- (budget
100.000,-)
1 sogn har vist interesse for at være med i ordningen
fra 2022 – dog er udfaldet uvist.
Budgetudvalg gennemgår procedurer.
Orgel:
Fase1: Setzer og reparation af sliddele; Projektbeskrivelse samt indhentet tilbud sendes, når beløbsrammen kendes, til provstiet.

Belysning ved trappe til koret.

Fase 2:Udbygning af orgel; Kræver licitation og
figurerer på Provstiets liste over kommende projekter.
Pulpiturforstærkning:
Sagen ligger ved stiftet. Vi afventer svar.
Belysning i kirkerummet:
Afventer Pulpiturarbjede af hensyn til minimal lukning af kirken.

10.

Covid 19, status, herunder også planlægning af gudstjenester i november og december måned, samt fastlæggelse af form i
forbindelse med afholdelse af julegudstjenester.

Hejs til stjerne og krans:
Tilbud på begge incl. fjernbetjening ; 21.000,Ole Leru, Peter Lindhardt Toft og Mikael Byrial
Jensen vurderer projektet æstetisk acceptabelt, og
det kan derfor igangsættes.
Morgengudstjenesten 8.30 stopper ved Allehelgen.
Allehelgen: 3 gudstjenester kl. 8.30, 10.00 og 11.30
Derefter holdes der 2. gudstjeneste i form af aftensang kl. 17.00. indtil videre.
Juleaftensdag:
Forslag fra Præster, 6 gudstjenester med tilmelding
Øvrige forslag;
Udendørs gudstjeneste, gudstjeneste på Hasseris
Gymnasium.
Der er nedsat et udvalg med følgende deltagere:
Præster, organister, daglig leder, Preben Sørensen,
Anna Hardeberg Bach, Tinne Bertelsen.
Udvalget er beslutningsdygtigt

Produktion af julegudstjeneste til brug på eplatforme.
1.søndag i advent, kirkens fødselsdag, afskedsgudstjeneste og juletræstænding.
Beslutning om form, samt overblik over
hvem der forpligter sig til de nævnte arrangementer.

Forslaget nedprioriteres, men medgår i udvalgsarbejdet, nævnt ved forrige punkt.

13.

Ansøgninger:

Intet

14.

Orientering fra
a) præster og ansatte

11.
12.

Afskedsgudstjeneste 1.s.i. advent for Agnete Brink
er udskudt grundet covid 19
Kirkens fødselsdag:
Forslag: Brug af udendørs pløsevogn, eller anden
form for udendørsservering. Gert Husum konfererer
med Daglig leder.

a

b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

b

Præster; Intet
Organist Peter Lindhardt Toft; Klokkespilsstyring overgået til ny brug af ældre PC.
Systemet er aldrende, og grunden til periodisk svigt skal undersøges.
Bedre og sikrere løsning for trappe op til
klokkerummet bør etableres
Gert Husum udtrykte, ved dette sidste ordinere møde for det gamle menighedsråd, en
stor tak fra kirke og menighedsråd til udtrædende medlemmer, Ulla Kürstein Jensen, Inger Beyer og Julie Robinson, for

c

deres store bidrag til kirke og menighedsråd.
Ole Dahl: Forsøgsordningen med central
administration af vedligehold af præsteboliger fortsætter, nu som intern aftale i provstiet.

d
e

15.

Orientering fra udvalg

16.

Eventuelt

Stoleudvalg: Defekte armlæn afmonteres af eksisterende stole, og der arbejdet videre med at finde
en forslag til ny stol.
Valgudvalg:
Følgende er nyvalgte til menighedsrådet;
Helle Brink
Ragna Larsen
Lisbeth Bitsch Vingborg
Poul Henrik Kærsgaard
Valgte som suppleanter er:
Inger Beyer
Julie Robinson
Jens Peter Poulsen
Ulla Kürstein Jensen
Distriktsforeningen:
Kommende møder i Lindholm Kirkes sognegård;
25/2-2021, relevant for ny repræsentant fra rådet
18/3-20201, relevant ligeledes for kasserer

Formanden Gert Husum roses for ledels af afsluttede
samtaler i forbindelse med ansættelse af ny præst.
Breben Sørensen:
Altergang med mulighed for både vin og saft efterlyses.
Konstituering/første møde i nyt menighedsråd er den
25.11. Konstitueringen skal foregå inden 1. søndag i
advent, og Tinne Bertelsen er formel indkalder.

17.
Referent: Inge Dammeyer/Søren Ohlsen

Mødet slut kl. ______9.15__________
Servering og oprydning: Inge Thomsen, Mikael Byrial Jensen
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