Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
onsdag den 25. november 2020 kl. 20.00

Ark nr. 2020/
Udsendt den 1.12.2020
Indledning v/Gert Husum

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra Ulla Kürstein Jensen

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde.
Orientering og godkendelse af kvartalsregnskab pr. 30/9. 3 bilag (1,2,3,12)

Godkendt, efter detaljerettelse

6.

Gennemgang af revideret orgelprojekt, herunder beskrivelse og tilbud.(6,7a,8, 13)

Gennemgang ved Peter Lindhardt Toft.
Bilag 7a, udkast til ansøgningbrev, tydeliggøres med
tilføjelse af alle relevante beløb. Sagen kan derefter
sendes til behandling i Provsti

7.

Gennemgang af igangværende projekter.

8.
9.

Gennemgang af procedure ved julebilletudlevering onsdag d.16.12 kl 18-21
Covid 19, opsamling og status.

Pulpiturforstærkningarbejdet venter stadig på endelig
godkendelse i Stiftet, sammen med dette arbejde
venter også hejs til krans og stjerne, samt belysning
ved trappen op i koret. For at minimere nedlukning
af kirken sigtes efter at udføre disse arbejder på
samme tid.
Gennemgang ved Søren Ohlsen, henvisende til de
informationer der er meldt ud på diverse platforme.

10.

Medarbejderfest – hvornår og hvordan?

11.

Ansøgninger:
Aalborgprovstiers menighedspleje.(bilag 8) Ansøgning imødekommes med 10.000,Takkebreve:
Danske Sømands- og Udlandskirker. ( bilag

2.
3.

4.

5.

Gennemgang og orientering ved Ole Dahl.
Regnskab godkendt.
Ole Dahl, Gert Husum og Søren Ohlsen holder et
møde med regnskabsfører Annie Træholt med henblik på afstemning af procedurer i forbindelse med
praktisk sagsbehandling.
En ekstra bevilling bestående af en udbetaling i relaAnsøgning om ekstrabevilling til sanger/musikerdækning af gudstjenester. (bilag tion til ekstratjenester i 2020, samt en månedsvis
dækning i januar og februar, er godkendt af menig4)
hedsrådet. Punktet tages med igen på MR mødet i
Januar 2021 til nyvurdering.
Gennemgang af kirkesyn, fortsat fra forri- Orientering ved Ole Lerup:
Asfaltering forventes udført 30.11.2020, LED belysge møde.(5)
ning i underetage er et større projekt end først antaget, og bliver, modsat vedtagelsen ved mødet
6.10.20, ikke sat igang uden yderligere behandling
og financiering.

Gennemgang ved Gert Husum.
Generel debat om konsekvenser i kirkens daglige
afvikling af aktiviteter og tjenester, herunder altergangen.
For nuværende er det ikke muligt at planlægge en
medarbejderfest med sikkerhed. Menighedsrådet vil
gerne markere sin påskønnelse af alle frivilliges og
ansattes indsats, og formand og kontaktperson arbejder videre med at udforme dette i en konkret hilsen/anerkendelse.

9)
Dansk kirke i Sydslesvig.(bilag 10)
Tilbud fra Kirke.dk
12.

Orientering fra
a) præster og ansatte

Menighedsrådet positivt stemt overfor abonnements
tilbud fra Kirke.dk er, og vil gerne tilbyde menighedsrødder og ansatte denne mulighed.
a)

b) formand

Henriette Rosendal bød Anne Sophie Bredmose Jakobsen velkommen til kirken og rådet.
Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Takker for
en varm og positiv velkomst her i Hasseris
kirke.

c) kasserer
d) kirkeværge

Mikael Byrial Jensen: Bibelkreds for 2020 er
nu afsluttet, og runder sæsonen af med foredrag ved Else K. Holt d. 8.12.kl. 19.30
Orientering om konfirmandundervisningen
og plejehjemsgudstjenester genstart.

e) kontaktperson

Peter Lindhardt Toft: Orientering om musikfestival for Aalborgkirkenerne 2021/22 i
samarbejde med bl.a.Musikkens Hus.

b)

Gert Husum: Lønudvalgsarbejdet overdrages
til den nye menighedsråd, og udvalget forventer at inddrage personalekonsukent fra
Stiftet i arbejdet.

c)

Intet

d)

Ole Lerup: Orientering om status på APV,
samt forventningen om besøg fra arbejdstilsynet i løbet af de næste 12 måneder.

e)

Intet

13.

Orientering fra udvalg

Inge Thomsen: Våbenhuset er i indraget som del af
gudstjenesterummet, og præster og medarbejdere har
i den forbindelse flyttet en mosaik op i våbenhuset.
Med menighedrådets opbakning vil dette også begrænse mulighederne for at bruge våbenhuset i forbindelse med udstillinger under coronabegrænsningerne.

14.

Eventuelt

Inger Beyer: Distriksforeningsarbejdet bliver indtil
februar måned, for Hasseris Kirkes vegne, repræsenteret ved Inger Beyer.
Distriktsforningen holder møde i februar måned, og
menighedsrådet opfordres til at vælge en ny repræsentant.

Referent: Søren Ohlsen

Mødet slut kl. ____22.15____________

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
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Modt. Beskrivelse
Kvartalsrapport
Bugdet, formål
Grafisk Rapport året indtil nu
Ansøgning, ekstrabevilling vokaltrio
Referat kirkesyn 2020
Tilbud Marcussen og søn, fase 1 (nyt)
Udkast til ansøgningsbrev
Bilag indeholdende forrige i PU godkendte projekt
Aalborgprovstiers Menighedspleje
Danske Sømands- og Udlandskirker
Dansk Kirke i Sydslesvig
Orientering, høringssvar vedr. forsøgsordning, præstegårde
Tilbud, Kirke.dk
Forklaring til kvartalsrapport
Licitationsmateriale, orgeludvidelse

