Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
onsdag den 27. maj 2020 kl. 19.00

Store sal
Udsendt den 2.6. 2020
Indledning: Agnete Brink
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden.
2.
3.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2020 (bilag 14)
Behandling af budget 2021 (Bilag 5-7
sendes ud)

Ark nr. 2020 /
Afbud fra :
Godkendt
Godkendt

Godkendt
Bidrag budget 2021, afleveret d. 27.05.20 14:06

4.

Igangværende projekter:
1.Trappe til klokkerum
2.Løber i kirken
3.Pulpitur
4.Orgeludbygning
5.Belysning i kirken
6.Adventskrans

1: Sat i bero
2: Løber er nu færdigmonteret
3. Ansøgningsmateriale sendt til Provstiet.
4. Anmodning om forhåndsgodkendelse sendes til
Provstiet i kommende uge.
5. Ventes iværksat hen over sommeren
6. Ventes iværksat hen over sommeren

5.

Status, Menighedsmøde

6.

Korlederstilling

Mødet er flyttet fra 12. marts til 9. juni, hvor det gennemføres.
Preben Sørensen og Gert Husum orienterede om mødets indhold, dels som værende menighedsmøde og
dels som værende informationsmøde i relation til menighedsrådsvalget. Det nuværende råd inddrages illustrerende og oplysende på mødet.
Rådet står potentielt for at skulle finde 6-8- nye medlemmer og suppleanter. Opfordringen til direkte henvendelse til mulige kandidater gentages.
Ansættelse af en korleder i en 8 timers stilling: Ii forlængelse af at arbejdet er trukket ud af organiststillingen, gives der tilladelse af menighedsrådet til ansættelse.

7.

Frivillighedsarbejdet, udsat fra MR møde 12.3.20
(Bilag 8 )

Generel debat om frivilliges rolle, funktion og behov
mundede ud i, at der er behov for en udnævnt kontaktperson i forbindelse med frivillighedarbejdet.
Kordegnekontoret spørges.
En revideret liste over kirkens aktivegrupper kan årligt fremlægges ved rådsmøde og fremgå i sognebladet.

8.

Halvårs oversigt over kirkens brugere,
udsat fra MR møde 12.3.20
(Bilag 9)

En årlig liste laves indeholdende aktivitetsnavn/ antal
(uden personnavne)
Juletræsfest, antal facebookbrugere/ besøgende på
hjemmesiden medtages fremover.

9.

Betjening af belysning af mosaikvindue,
udsat fra MR møde 12.3.20
Kommende projekter:
Stole i salen
Klokkestyringselektronik
studietur

Afbryder monteres, så belysningen på glasmosaikken
kan slukkes under gudstjeneste.

10.

Møbeludvalg nedsættes: Ole Lerup, Henriette Rosendal og en af kirketjenerne. Udvalget kommer med en
indstilling.
Der indhentes tilbud på ny styring og kabeltræk til

klokketårnselektronikken.
Studietur udsættes til 2021 og ventes kombineret med
et opstarstseminar for det nye råd. Planlægningsarbejdet tages op i efteråret.

11.

Ansøgninger:

Ingen

12.

Orientering fra
a) præster og ansatte

Mikael Byrial Jensen orienterede om kirkens genåbning og de første erfaringer med 2 gudstjenester på
gudstjenestedagene. kl. 9.00 og kl. 10.30.
Stolpedalsskolens konfirmander møder ind et par
gange før sommerferien.

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

Henriette Rosendal supplerede med, at barnedåb er
taget ud af højmesserne og afholdes separat på lørdage og søndage.
Der arbejdes med at lave en aftale med Gl. Hasseris
skole.
Den positive oplevelse i foråret med minikonfirmanderne og samarbejdet med skolerne i den forbindelse,
blev understreget.
Inge Thomsen fortalte om de første reaktioner fra
kirkegængerne i forbindelse med, at kirken er åben
igen.
Peter Lindhardt Toft informerede om det arbejde der
under coronanedlukningen, er foregået i form af musikindslag til de forskellige elektroniske platforme.
Gert Husum informerede om status for ansættelse af
KBF præst, og det praktiske forløb i den kommende
ansættelsesprocedure.
Et omdelt ark med mulige tidsmæssige scenarier blev
gennemgået. Vi håber på at kunne præge deadlines og
opslagstidspunktet til at være den midterste af skitserede muligheder, med udløb af opslag pr. 24.8.2020
Der er en forhåbning om at en udnævnelsen kan ligge
pr. 1.11
GH: Orientering om status på den tekniske/formelle
overdragelse til ny regnskabsfører. De forventede ekstraudgifter vil blive søgt dækket gennem ansøgning til
Provstiet.
Ole Lerup:
Præstegård Renal Baches Vej 9 fraflyttes senest 7.
juli.

13.

Orientering fra udvalg

Hasserisaftenudvalg ved Anders Bach Jensen og Agnete Brink: Orientering om nye aftaler til efteråret.
Udvalget skal suppleres. Helle Brink er indtrådt som
nyt medlem, og ny præst vil ligeledes blive spurgt.
Distriktsforeningen ved Inger Beyer: Der holdes eks-

traordiner Generalforsamling grundet udtrædelser
fra bestyrelsen.
Der blev spurgt til ønsker vedrørende kurser i distriktsforeningregi.

14.
a)
b)
c)
d)
e)

15.

AHB Takkede for opmærksomhed ved fødselsdag.

Eventuelt

16.
Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. _______
Servering og oprydning:

BILAGSLISTE

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modt. Beskrivelse
Kommentarer 1. kv. Regnskab 2020
1.kv. Regnskab 2020
1.kv. formål
1.kv. art
Budget 2021 udsendes
Budget 2021 formål udsendes
Budget 2021 art udsendes
Oversigt frivillige
Oversigt, brugere et halvår

