Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00

Ark nr. 2021 /
Udsendt 4.12.21
Indledning: Anna Herdeberg Bach

1.
2.
3.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af møde den
6.10.2021
Kvartalsrapport 3. kvartal med
kommentar(bilag 1,2,3)

Afbud: Henriette Rosendal, Anne Sophie Bredmose Jakobsen, Inge Dammeyer, Helle Brink,
Tinne Bertelsen

Punkter korrigeret fra punkt 10 og frem.
Nyt punkt 13 vedrørende Covid 19
Godkendt
Godkendt
Kort gennemgang ved Søren Ohlsen. Det usædvanlige underskud p.t. er et resultat af store indbetalinger
til feriepengeafregning og orgelprojekt, der ikke var
budgeteret, og som delvis kompenseres i ligning for
2022
Rapport godkendt

Drøftelse af funktionsbeskrivelser
for faste poster i menighedsrådet,
samt daglig leder.
(bilag 4)

Gennemgang af bilag 4 ved Gert Husum.

5.

Valg af formand, jf. §8 stk. 1

11 stemmeberettigede, 11 stemmer afgivet, 11 stemmer på Gert husum.

6.

Valg af næstformand, jf. §8 stk. 3

11 stemmeberettigede, 11 stemmer afgivet, 11 stemmer på Tinne Bertelsen.

7.

Valg af kirkeværge, jf. § 9 stk. 1

Poul Kærgaard valgt.

8.

Valg af kasserer, jf. § 9 stk. 2

Inge Dammeyer valgt.

9.

Valg af kontaktperson, jf. § 9 stk. 5

Ole Lerup valgt.

4.

Forslag om at næstformandsposten også honoreres,
og at de samlede honorarer og deres fordelingsnøgle
vurderes af budgetudvalget, som kommer med et
forslag til justeret fordeling, til formel behandling og
godkendelse.

10. Valg af bygningskyndig jf. § 9 stk. 8

Poul Sørensen valgt.

11

Valg af underskriftsberettiget jf. § 9
stk. 9
12. Fastsættelse af mødedatoer for 2022

Gert Husum og Tinne Bertelsen valgt.

13. Coronainitiativer

Coronapas vises ved : Højmesser, koncerter.
Ved andre gudstjenester vurderes i det konkrete tilfælde om der skal gælde et maksimum på 100 deltagere, eller visis coronapas.

18.1, 10.3, 21.4, 31.5, 24.8, 21.9, 25.10, 23.11

Ved andre arrangementer vurderes ligeledes løbende.

14. Status, igangværende opgaver:
Orgel

Orgelmodernisering forventes afviklet efter planen

Kontorplads
Gardiner i kirken
Trappe til Klokketårn

uge 1-8 i 2022
Nyt kontor:
Vindue afmonteres mandag d.29.11, andre arbejder
under planlægning til udførelse i forlængelse deraf.
Gardiner i kirken:
Gardiner ved pulpituret skiftes
Et strakspåbud er givet som indebærer at ansatte ikke
må bruge trappen, uden at have hæderne fri, er givet
af arbejdstilsynet.
Dette gælder indtil trappen er moderniseret eller
udskiftet med trappe der lever op til gældende sikkerhedskrav.
MR ønsker en funktionel standardtrappeløsning, og
foreslår at sende ansøgning til Provstiet eventuel
med en dækning via §6

15. Praktisk omkring 1. søndag i advent

Praktiske opgaver ved kirkefrokosten kort nævnt ,
hvor de fremmødte fra menighedsrådet deltager praktisk, primært i forbindelse med oprydning.
Lisbeth Vimgborg er menighedsrådets s repræsentant
ved juletræstænding. D.27.12

16. Kort orientering fra visionsudvalg
(bialg 5)

Orientering ved Ragna Larsen ovenpå visionsmødet
den 20.10, og i relation til de udarbejdede oversigter.
Visionsarbejdet får et fyldigere punkt ved kommende
menighedrådsmøde.

17.

Menighedsmødet lægges ved kyndelmisse i forlængelse af højmessen 6.2.2022

Menighedsmøde 2022 Kyndelmisse ?

18. Medarbejderfest 2022

Ønskes lagt i maj/juni måned, fastlægges ikke endnu.

19. Ansøgninger:

Intet

20. Orientering fra
a) præster og ansatte
b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge
e) kontaktperson

a

Inge Thomsen: Udtrykte en afsluttende tak
til Råd og ansatte.
Mikael Byrial Jensen: En vellykket studiekreds er afsluttet.
Informering om kommende minikonfirmander.
Søren Ohlsen: En kort orientering om forventninger og udfordringer for vinteren,
set i lyset af covid 19, samt vigtigheden af
menighedsrådets opbakning og praktiske
deltagelse.
Helle Aaen Jensen: Orientering om at Covid nu begynder at fåbrugere til at blive
mere forsigtige.
Orientering om de udfordringer børne og

pigekor har med hensyn til rekrutering
ovenpå nedlukningerne hen over de sidste
2 år.
Gert Husum.: Kort orientering om status
på besættelse af vakant præstestilling.
Orientering om bispeindsættelsen.
Orientering om kunstudvalgets arbejde.
Der er fra udvalgets side lavet kunstneraftaler for 2022.

b

.

c
d
e

21. Orientering fra udvalg

a

Medieudvalg. Orientering ved Lisbeth
Vingborg:
punkt til næste møde; Fremlægning af
modeller for en mulig kommunikationsmedarbejder.
Lavmesseudvalg. Ved Henning Thomsen:
Kommisorium er lavet, og tages med til
behandling
Hasserisaftenudvalg. Mikael Byrial Jensen: Orientering om kommende foredrag i
Hasserisaftensregi.
Mellemkirkeligt udvalg. Orientering ved
Henning Thomsen:
En repræsentant mere til mellemkirkeligt
udvalg ønskes. Det eksisterende mellemkirkeligt udvalg forsætter.
En nyindsamlingleder til indsamlingen for
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling skal
vælges.

b

.

c
d
e

22. Eventuelt :

Ragna Larsen Vedrørende Distriksforeningen:
Orientering om resultat af afholdt møde.

Næste møde;
Visionsworkshop.
Opfølgning fra forrige møde, samt
erfaringer fra menighedsmøde
31.10.21
Fatsættelse af generelle retningslinjer
for servering og eventuel betaling
herfor ved kirkens tjenester og arrangementer.
Årshjul 2022 med nye datoer.
Referent: Søren Ohlsen

Nye aktiviteter og nyt informationsmateriale ønskes
udarbejdet for at fremme synligheden for foreningen.
MBJ: Orientering om juletrætfesten den 28. december.
Nævnte punkter, under pnkt 21 og 22 tages med ved
næste møde i januar

Mødet slut kl. __21.40_________
Klargøring og oprydning: Ole Lerup, Inger Beyer, Anne Sophie Bredmose Jakobsen
BILAGSLISTE
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1
2
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Modt. Beskrivelse
Kvartalsrapport 3. kvartal
Kvartalerapport, budget formål
Rapporteringsfil (komplet)
Arbejdsbeskrivelse for faste funktioner i MR
Oversigt, højt prioriterede punkter i visionsarbejdet ( efter 6.10.21)

