Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00

Ark nr. 2020 /
Udsendt: 29.1.2020
Indledning:Anders Bach Jensen

Afbud: Anna Hardeberg Bach, Pia Otte Jørgensen, Ulla Kürstein Jensen, Julie Robinson

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 4 og 5 byttet om i rækkefølge

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

3.

Status på ny regnskabsordning

4.

Forslag om Spotbelysning ned mod
trappen fra 4. spær (bilag 1 udleveres)
Forslag om loftsmontering og hejs til
adventskrans og krybbespilsstjerne.
Forslag om opsætning af kamera mod
kor og udgang til brug for organisternes
orientering. (bilag 2)
Årshjul (bilag 3)

Ny fælles regnskabsfører, Annie Træholt, er ansat pr.
1. februar 2020. Vi bliver gradvist indfaset med konkret start pr. 1.april for Hasseris Kirkes vedkommende. Der blev, ved afholdt møde 20. januar, lavet en
generel forventningsafstemning, der efterlod et positivt indtryk for den kommende overgang. Vi vil lægge meget vægt på sikkerhed i sagsbehandlingen i den
fremtidige procedure.
Godkendt.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af
retningslinjer for kommende lønforhandlinger.
Ansøgninger o.a.:
Ansøgning, støtte til tur KFUM (bilag 4)
Takkebreve:
Mission Afrika (bilag 5)
Læger uden grænser (bilag 6)
Spedalskhedsmissionen (bilag 7)
Kirkens Korshær (bilag 8)
Tværkulturel kristen sommer lejr (bilag
9)

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

Godkendt. Tilbud indhentes. ( integreres eventuelt
med arbejdet omkring spotbelysning punkt 4)
Godkendt

Tilføjelser blev foreslået: Menighedsrådsmøder,
kollekter, årets vigtige punkter
Gert Husum,Ole Lerup, og Søren Ohlsen, samt en
medarbejderrepræsentant nedsættes som udvalg.
Ansøgning KFUM: Ansøgning imødekommet med
2500,-

A

Mikael Byrial Jensen:
Ny bibelkreds og Minikonfirmander Stolpedalsskolen er i gang.
Agnete Brink:
Travl og vellykket julemåned er nu overstået.
Palmesøndag laver vi De 9 læsninger til
påske kl. 16.00.
Studiekreds forår 2020 er skudt i gang.
Henriette Rosendal:
Vi har en stor gave i den store og aktive

menighed vi har.
Udflugt, i samarbejde med Gl. Hasseris
Skole, til Århus er planlagt for alle 7. klasses elever. Planen er bl.a. at besøge Bazar
Vest.
Et samarbejde med 3. klassesteamet udmøntende sig i planlægning af en udflugt.
Inge Thomsen:
Ny Pilgrimsvandring den 6. juni er under
udarbejdelse efter samme succesfulde skabelon som sidste år.
Peter Lindhardt Toft:
Organisterne har efter de første års indkøring fundet en god arbejdsrytme og fordeling.
V- koret er nu oppe på 41 medlemmer.
Koret fungerer godt, også i gudstjeneste
sammenhæng.
Børnekoret er vokset til 15 personer, og er
ligeledes velfungerende.
b

c

d

e

11.

Orientering fra udvalg

Gert Husum:
Ny regnskabfunktion tegner til at blive en
god løsning
Ole Dahl:
Vi kan med stor sandsynlighed se frem til
et pænt overskud i 2019
Ole Lerup:
Renal Baches Vej 9 er lejet ud pr. 1. januar
2020.
Løberen i kirken er sendt til vask og forventes tilbage ultimo januar/ primo februar
Ole Lerup:
Lønforhandlinger er nu afsluttet.

Henning Thomsen:
Sogneindsamling; skal annonceres fra nu frem til 8.
marts ved kommende arrangementer.
Udviklingsministeren ventes at deltage, indslag i
lokalavis er under udarbejdelse.
Konfirmander bliver ikke indskrevet til indsamling,
men opfordres til deltagelse.
Preben Sørensen:
Valgudvalg; Orientering om fastlagte møder 12. maj,
og 15. september. Der er artikel i kommende sogneblad.
Højmesseudvalg; Vi ser ikke noget behov for debatmøde angående de 4 udspil angående fremtidig gudstjeneste.
Inger Beyer:
Distriksforeningen; Møde d. 10 marts kl.17.00. Peter Lodberg er foredragsholder. Tilmelding her ved
mødet.
Tinne Bertelsen:
Hasserisaften-udvalg; 3 gode arrangementer er vel
gennemført her i efteråret 2019
I forbindelse med ønske om Hasserisaften angående

ny Højskolesangbog foreslås indkøb af den nye bog.
Nye HS sangbøger 130 alm.+ 20 Magna + 3 melodibøger skulle være dækkende

12.

Punkt næste møde:
Frivillighedsarbejdet.

Eventuelt

Andet:
Ønske om løbende halvårlig oversigt over deltagere
ved kirkens arrangementer

13.
14.
Referent: Søren Ohlsen
Mødet slut kl. _____20.50___________

BILAGSLISTE

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

Modt.
Januar
Januar
November
December
November
December
December
Januar
Januar

Beskrivelse
Prisoverslag Spotbelysning
Tilbud Kameraløsning S. Johansen
Årshjul
Ansøgning KFUM
Mission Afrika
Læger uden grænser
Spedalskhedsmissionen
Kirkens Korshær
Tværkulturel Kristen Sommerlejr
Oversigt Frivillige grupper i Kirken

Servering og oprydning: Gert Husum, Inger Beyer, Julie Robinson

