Referat møde i Hasseris sogns menighedsråd,
torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00-2100

Ark nr. 22/
Udsendt den
Indledning: Henriette Rosendal

1.
2.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.

3.

Godkendelse af referat fra forrige møde
(bilag 1)
Opsamling på menighedsmødet 2022

4.

Flygtninge fra Ukraine

Afbud fra : Pia Otte Jørgensen, Helle Brink, Poul Sørensen, Anna Herdeberg Bach, Susanne Andersen
(medarb rep.)
Godkendt
Godkendt med rettede tastefejl. P:5,8,10.
En årlig opsamling på det Menighedsrådsmøde der ligger i
forlængelse af afholdt menighedsmøde foreslås. Dette kan
ske i form af et mødepunkt indeholdende fremførte idéer
og forslag i punktform.
Et konkret forslag fra dette års menighedmøde om at gentage ”Vandre i fællesskab” er fremført. En gentagelse med
udgangspunkt i de ruter og det forberedende arbejde, der
er lavet, arbejdes der videre på. Der skal dog være flere
frivillige til at dække opgaven. Ragna Larsen er villig til
at lave det indledende arbejde med henblik på at kunne
gentage ”Vandre i fællesskab” i sommeren 2022.
Indledning ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen.
På Folkekirkens Mellemkirkelige hjemmeside (Interchurch), findes der guidelines til tværkirkeligt arbejde.
Hvis vi får henvendelser omkring konkreteaktiviteter, er
Mellemkirkeligt udvalg det naturlige behandlingssted.
Gudtjeneste-relevante henvendelser rettes videre til præsterne.
Kontoret trykker foldere på ukrainsk om Folkekirken til
udlevering ved eventuelle henvendelser.

5.

Organiststilling

Lukket del:
Anmodning fra organist Marianne Haldrup, om fratrædelse pr 31. august, er modtaget.
Anmodningen om fratrædelse er imødekommet.

Åben del:
Fremlæggelse ved Inge Dammeyer:
Det indledende arbejde i midlertidigt udvalg omkring beskrivelse af den pr. 1. september ledige stilling og nomeringen på organistområdet i sit hele, gør at udvalget som
udgangspunkt anbefaler,m at der arbejdes med at opslå en
100-procent stilling.
Hvorvidt den samlede nomering inklusive korlederstillingen skal justeres, må afhænge af hvad der kommer ind af
ansøgninger.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:
Inge Dammeyer, Poul Henrik Kjærsgaard, Ole Lerup,
Henriette Rosendal, Peter Lindhardt Toft, Søren Ohlsen
og Gert Husum.

Inge Dammeyer indkalder til møde.

6.

PR medarbejder

7.

Kunstudvalg

8.

Frivilligeudvalg

9.

Regnskab:
Ændring af procedure ved bilagsbehandling

10.

Igangværende projekter:
Orgel
Trappe til klokketårn
Kontor i tårn

11.

Medarbejderfest
Fastsættelse af dato

Anne Sophie Bredmose Jakobsen orienterede om, at der er
fundet en kandidat til stillingen som PR medarbejder med
forventet ansættelse pr. 1. maj 2022.
Stillingen er tidsbegrænset med udløb ultimo 2023, dog
med mulighed for forlængelse.
Et nyt udstillingsudvalg er oprettet med følgende medlemmer:
Lisbeth Vingborg (menighedsrådet)
Henning Thomsen (menighedsrådet - formand)
Lise Jensen (eksternt medlem)
Niels Møller Jensen (eksternt medlem)
Kirsten Ruby (eksternt medlem)
Ragna Larsen:
Et Frivillig- og Diakoniudvalg ønskes nedsat.
Et udkast til kommissorium udarbejdes af Visionsudvalget. Dette tages med som bilag og punkt på et kommende
MR møde.
En bagatelgrænse på 5000,- for hvornår bilag skal dobbeltunderskrives eller ej ønskes indført. De øvrige retningslinjer for bilagsbehandling er uændrede.
Ønsket er imødekommet med virkning pr. dags dato.
Orgel: De sidste justeringer af orglet forventes afsluttet i
uge 17.
Trappe: Trappen forventes monteret i uge 17
Kontor: Status på vinduesarbejdet i tårnrummet undersøges. Først efter montering af det modificerede vindue,
fortsættes det resterende arbejde.
Fastlagt til fredag den 23. september.
Et festudvalg nedsættes ved næste møde.

12.

Kirkesyn
Fastsættelse af dato

13.

Ansøgninger:
Takkebrev Dansk Missionsråd (bilag 2)
Takkebrev Danmission (bilag 3)

14.

Orientering fra

Fastsat til mandag den 16. maj kl. 18.00

a)

a) præster og ansatte
b) formand
c) kasserer
d) kirkeværge

Henriette Rosendal: Der er god interesse for
den ledige præstestilling.
Det afsluttende arbejde med årets konfirmander forløber godt.
Erfaringerne med de opdelte ældregudstjenester er positive.
Lisbeth Solmunde Michelsen: Orientering
om det praktiske i vikarforløbet.
Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Orientering fra deltagelse i sorggruppekursus.

e) kontaktperson

Søren Ohlsen:

b)
c)
d)

e)

15.

Orientering fra udvalg

16.

Eventuelt

Kort orientering om første erfaringer i stillingen for den nye kordegn Ide Bylin Bundgaard.
Gert Husum: Orientering om interessen omkring den ledige præstestilling
Inge Dammeyer: Orientering om deltagelse i
kursus
Poul Henrik Kærsgaard: Orientering om den
løbende fremvisning af præstegården på
Følvænget til mulige ansøgere.
Orientering om ønsket om intern omfordeling
blandt 2 kirketjenerstillinger.

Anne Sophie Bredmose Jakobsen går midlertidigt ind i
Mellemkirkeligt udvalg.
Tinne Bertelsen orienterede om den kommende Hasserisaften, samt planlægningen af efterårets Hasserisaftener.
Forplejningen forenkles til at indeholde salg af øl, vand
og vin.
Kirkeudvalgets møde med Byggerådgivere fra stiftet, og
Kgl. Bygningsinspektør, er lagt mandag den 2. maj kl.
16.30
Johanne Stage spurge til interesse for at deltage ved stiftsarrangement den 7. maj
Lisbeth Vingborg informerede om Himmelske Kirkedage.
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