Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
torsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00

Mødet afholdes virtuelt
Udsendt: 24. marts 2021
Indledning: Mikael Byrial Jensen

Ark nr. 2021 /
Afbud:

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra jaunar 2021

3.

Status og oplæg fra budgetudvalget

4.

Godkendelse af ”Regnskab 2020” (bilag Gennemgang af regnskabafvigelser ved Ole
Dahl.
1,2,3)
Regnskab godkendt.
Regnskab 2020, Afleveret d. 17-03-2021 11:10
Regnskabsinstruks godkendt
Revideret bilag til regnskabsinstruks til
godkendelse. (Bilag 4)

5.

6.

7.

Igangværende projekter:
Pulpiturforstærkning
Hejs på stjerne og krans
Klokkestyringselektronik
Orgelvedligeholdelse/modernisering

Status på restriktioner, herunder erfaring med korte gudstjenester.

Godkent med nyt punkt 9 , gavekasse
Referat godkendt.
Henriette Rosendal og Anne Sophie Bredmose Jakobsen indtrådt i taskforce, dannet ved forrige møde.
Kort information med henvisning til budgetrelevante
under punkt 6

Gennemført i uge 8:
1 Pulpiturforstærkning
2 Hejs på stjerne og til adventskrans
3 Klokkestyring fejlrettet, hvorfor udskiftning af styring og ledningstræk ikke længere er nødvendig.
Orgelvedligeholdelse m.m.:
Gennemgang af PU’s tre løsningsforslag til finansiering.
Løsningsforslag 3 med finansiering af orgelprojektet
i en kombination af egne frie midler, samt eventuelle
lånte midler ( §6) godkendt.
Indledning ved Gert husum.
Orientering ved præster og personale om erfaringer
med ordningen med korte prædiken- og nadvergudstjenester.
Debat og forslag til den kommende tid, herunder påsketiden.
Der overvejes en aktivitet i forlængelse af gudstjenesten påskedag.
Pratiske frivillige: Lisbeth Bitsch Vingborg og Anna
Herdeberg Bach.

8.

Status på målsætning og visioner

9.

Gavekasse

Vi afventer eventuelle lettelse af restriktioner.
Vi holder løbende dialog i gang om, hvilke muligheder det eventuelt giver os til at lave aktiviteter med
kort varsel.
Status fra Henning Thomsen:
Visionsmøde er flyttet til 2.juni. Nærmere program
sendes ud i kommende tid.
Ny bestyrer af gavekøb til runde fødselsdage, ansættelser og lignende: Helle Brink

10.
11.

Ansøgninger o.a.
Takkebrev Dansk Missionsråd (bilag 5)
Orientering fra
a) præster og ansatte

Ingen ansøgninger
a

b) formand

Inge Thomsen:
Konfirmander kommer igen i huset til
korte gudstjenester.
Mikael Byrial Jensen:
Orientering om undervisningsforløbet med
konfirmanderne fra Stolpedalsskolen frem
til konfirmationerne i August.

c) kasserer
d) kirkeværge

ASBJ: Orientering vedrørende konfirmander fra GL. Hasseris skole.
Orientering fra Medieudvalget. Der produceres korte videoer til påskedagene i folkeoplysningsstil

e) kontaktperson

HR: Orientering om besøg af 1. klasser til
påskegudstjenester i kommende uge, samt
altergangsgudstjeneste Skærtorsdag.
Orientering fra SO og HAAJ. Om aktivitetsniveauet her under nedlukningen.

b

Gert. Husum: Orientering om regnskabsfunktionen, der betragtes som indledningsvis generelt indkørt. Økonomien i ordningen tages der videre stilling til til efteråret.

c

Orientering om kontering ved brug af frie
midler.

d

Orientering om besøg af arbejdstilsynet, og
resultatet deraf.
Små påbud der umiddelbart kan rettes.

e

12.

Orientering fra udvalg

Orientering fra Medieudvalget:
Der produceres korte videoer til påskedagene til brug
på de forskellige platforme.
Hele kommunikations – og medieområdet tages med
som punkt ved visionsdagen.
Der er ønske om brug af midler/ timer til en mediemedarbejder i en prøveperiode.
Opgaven konkretiseres i samarbejde med daglig leder
og sættes i værk.

13.

Eventuelt

Referent: Søren Ohlsen

Mødet slut kl. _________21.30________________

Henning Thomsen: Orientering om den lige afholdte
sogneindsamling.

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Modt.

Beskrivelse
Regnskab 2020
Budget-formål 2020
Forslag til disponering
Regnskabsinstruks til godkendelse
8.2.2021 Takkebrev Dansk Missionsråd

