Referat af møde i Hasseris sogns menighedsråd,
tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.00

Ark nr. 2022 /
Udsendt: 26.1.22
Indledning: Henning Thomsen

1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden

Afbud: Anna Hardeberg Bach, Tinne Bertelsen.

Godkendt med udskudt punkt 9.

2.

Godkendelse af referat. 25. november
2021 (bilag 1)

Godkendt.

3.

Status på covidbegrænsninger

4.

Præstindsættelse

5.

Afsked med kordegn

6.

Status vedrørende ansættelse af ny kordegn

7.

Kommunikation ved Hasseris Kirke

Gennemgang ved Gert Husum.
Der vil stadig være behov for Coronavagter ved højmesser hvor der tillades/ forventes over 100. Passende skilting udformes
Johanne Rom Stage ordineres den fredag 28. januar
kl. 17.00 i Budolfi Kirke. Indsættelsesgudstjeneste er
søndag den 13. februar med efterfølgende reception
Helle Aaen Jensen høres vedrørende ønske om afskedsreception i forlængelse af højmessen søndag
den 27. februar.
25.1.22: Helle Aaen Jensen har takket ja.
Orientering ved Gert Husum:
Der er fundet og prioriteret kandidater til kordegnestillingen. Når der er lavet konkret aftale med ansøger om ansættelse, informeres der yderligere.
Gennemgang ved Helle Brink om medieudvalgets
arbejde:
Forslag til udformning af en kommunikationsstilling;
En 5-8 timers stilling med eksempelvis en kommunikationstuderende i en periodisk ansættelse, i hvilken
en præcis strategi for området samtidig kan fastlægges.
Indstilling fra udvalget, godkendt af menighedsrådet;
Koordinator bliver Anne Sophie Bredmose Jakobsen.
Et stillingsopslag fremlægges ved næste møde, hvor
økonmien bagved ligeledes fastlægges.

8.

Løbende projekter:
Orgelmodernisering og vedligehold
Klokkerumstrappe (bilag 2)
Kontor til korleder
Andet;

Orgelmoderniseringen:
Gennemgang ved Søren Ohlsen. Moderniseringen
kører planmæssigt og forventes færdigt i uge 9.
Orglet er inaktivt fra uge 5 til 9.
Trapper til klokkerum:
Gert Husum og Poul Henrik Kærsgaard informerer:
Arbejdstilsynet har givet påbud om modernisering af
trapper op til kirkens klokkerum.
Menighedsrådet godkender at ansøgning, med udgangspunkt i forslag fra arkitekter Knudsen og
Østergaard, sendes til Aalborg Stift og Provsti til
behandling.
Søren Ohlsen: Kort gennemgang vedrørende status
på vinduesarbejdet i tårnrum, og efterfølgende arbej-

der.

9.
10.

Opfølgning på visionsmøde og menighedsmøde 2021 (bilag 3 og 4)
Retningslinjer for brugerbetaling ved
arrangementer

Udskydes til næste møde, med opdateret bilagsmateriale.
Vedtaget:
Ved servering i forbindelse med gudstjenester, og
receptioner inviteret af menighedsrådet, er der ikke
brugerbetaling.
Ved andre arrangementer hvor der serveres mere end
kaffe/the er der en enhedspris på 20 kroner
Inge Dammeyer valgt som formand

11.

Valg af formand for valgbestyrelsen

12.

Valg af Indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps indsamling.

13.

Valg til mellemmkirkeligt udvalg

14.

Oprettelse af nyt kunstudvalg

Der arbejdes videre med definering af nyt kommissorium for et udvalg for udstillingsaktiviteter.

15.

Ansøgninger o.a.:

Intet.

16.

Orientering fra
a) præster og ansatte

Henning Thomsen valgt som indsamlingsleder.
Ole Lerup og fivillige fra menigheden supplerer i det
praktiske arbejde omkring selve indsamlingen
Mikael Byrial Jensen Valgt
Inger Beyer og Henning Thomsen sidder i udvalget.

a

Henriette Rosendal: Orientering om forventet opstart af alle aktiviteter i forårsmånederne.
Mikael Byrial Jensen: Orientiring om ændringer i julegudstjenester og udskydelse
af minikonfirmander.
Anne Sophie Bredmose Jakobsen: Orientering om aflysninger af afslutningsgudstjenester op til jul.
Susanne Andersen: Tak for betænkning i
forbindelse med rund fødselsdag.
Søre Ohlsen: Tak for velvillig delatgelse af
Menighedsrådet i forbindelse med at få
dækket behovet for repræsentanter til at
foretage coronatjek ved gudstjenester.
.

b

Gert Husum: Gennemgang af procedure
ved udlandsbetalinger
Intet

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

c
d

e

17.

Orientering fra udvalg

Poul Henrik Kærsgaard: Overdragelse af
forretning fra foregående kirkeværge er
aftalt.
Intet

Højmessseudvalg holder møde 16. marts.
Børnekvarter: Generel oprydning er gennemført og
børnerygsække er opdateret.

Hasserisaftenudvalg: Hasserisaften fra januar måned
flyttet til 27. april

18.

Dirstriktsforeningen ved Ragna Larsen: orientering
om generalforsamling i Distriktsforeningen den 9.
marts, hvor der opfordres til deltagelse.
Orientering om kursusrække i samme regi og muligt
samarbejde mellem sogne i den forbindelse.

Eventuelt

Referent: Søren Ohlsen
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