Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 22.08.2019 kl. 19 – ca. 22
Sted: Nørre Uttrup Kirke
Indkaldte menighedsrådsmedlemmer: Anni M. Andersen (formand), Johs Bruun Bindslev (næstformand), Jytte G.
Christensen (kontaktperson), Leif Hove Nielsen (kirkeværge), Christian Lund Corneliussen (kirkeværge), John
Pedersen (kasserer), Bente E. L. Kjær, Vita Johansen, Peter Kjær, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Jan
Pahus Nissen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), punkt 1-5
Afbud: Leif Hove Nielsen, John Pedersen, Henrik Busk Rasmussen

Beskrivelse

Beslutninger

Bente valgte salme
Kort besøg: Organistassistent Jesper Bang
Pedersen præsenterede sig og fortalte om
sine opgaver.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kvartalsrapport for april kvartal v. Bo

Bilag: Kvartalsrapport pr.
30.06.2019

3. Tag og tårn – orientering v. Christian
og Ask

4. Siden sidst v. formanden
a. Tak for pengegave fra Støtteforeningen
for Hospice Vangen
b. Tilladelse til et glas champagne efter
en vielse
c. Invitation til årsmøde i Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg d. 25.11.2019 kl. 18.00
d. Efterårsprogram for Folkekirkens Hus
Amalienborgvej 6

Punkt 9 behandles lige efter punkt 5
Der er forbrugt 55 % af vores
udgiftsbudget.
Der er realiseret 50 % af vores
indtægtsbudget. Kirkegården følger
budget, men udgiften til
anskaffelser er stort set brugt i 1.
halvår.
Formål 6 – Administration - har et
forbrug på 62 %.
Resten af 2019 er det vigtigt at
holde igen med udgifter, der kan
vente.
Miljøundersøgelser vil blive sat i
værk snarest. Arkitekt Ole Knudsen
er tovholder for dette. Kristian har
ansvar for at sætte skub i processen.

a. Tak fra Kamillus
b. Formanden gav tilladelse,
når det foregik uden for
kirkerummet.
c. Bilag: Årsmøde i
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
d. Er udkommet og

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

e. Sjov for alvor d. 01.09.2019 kl. 10.0013.30
f. Folkekirkens Familiestøtte – et punkt
på Offentlig Budgetsamråd

offentliggøres mange steder
e. Alle er velkomne. Frivillige
til forskellige opgaver er
fundet.
f. Skal Hvorup Sogn bidrage
økonomisk til at det kan
fortsætte?

g. Kirkens Ungdoms Lederuddannelse –
KUL
h. Ansøgning om udvidelse af gelænder
ved orglet i Nørre Uttrup Kirke
i. Offentligt Budgetsamråd onsdag den
28.08.2019 kl. 19.00
5. Synsrapporter fra Provstesynet

h. Er godkendt på
Provstiudvalgsmødet

Bilag:
Rapporter fra 29.05.2019
a. Nørre Uttrup Kirke

Rapporter blev gennemgået.

b. Hvorup Kirke og
Kirkegård

c. Centralkirkegården og
Kapel

d. Præsteboligen Selsøparken

e. Præsteboligen Gildsigvej 8

6. Genautorisation af personer til
Kirkenettet v. Bo

Bilag: Genautorisation af
personer…..

7. Personalepolitik

Bilag: Personalepolitik for
ansatte i Hvorup Sogn –
udvalgets oplæg

8. Orientering fra kontaktpersonen
a. Medarbejdermøde

a. Dagsorden for mødet d.
21.08.2019

9. Orientering fra kirkeværgerne
a. Afgørelse i klagesag fra Aalborg
Kommune vedr. Erantisvej 13 v. Leif

f. Menighedsrådet har besluttet at
melde sig ud af samarbejdet i
provstiet vedr. Folkekirkens
Familiestøtte
g. Har besluttet at sognet ikke vil
støtte Kirkens Ungdoms
Lederuddannelse
h. Kristian kan nu sætte arbejdet i
gang.
i. Anni M. Andersen deltager.

a. Arbejdet med gelænder i sættes i
gang snarest. Resten tages til
efterretning og planlægges senere.
b. Tagrumsventilation i
redskabsbygning undersøges.
Øvrige mangler planlægges senere.
Kontakt til indehavere af dårligt
vedligeholdte gravsteder er sket.
c. Kritik mht. manglende ansøgning
og godkendelse af anlægsprojekt
tages til efterretning. Nye mangler
planlægges senere.
d. Ældre mangel vedr. plankeværk
og etablering af dække for
affaldsbeholdere samt reparation af
skorsten og læmur sættes i værk i
2019. Øvrige mangler udbedres
senere.
e. Enkelte og billige mangler
udbedres nu. Maling af
redskabsskur og defekte fuger
udskydes.
Kordegn og FLØS-ansvarlige Bo
Windfeldt bemyndiges til at
foretage genautorisation.
Det forelæggende oplæg blev
godkendt.

Referat fra mødet blev taget til
efterretning
a. Aalborg Kommune har vurderet
at udskiftning af beplantning på
Centrakirkegården er i
overensstemmelse med lokalplanen.

Kristian orienterede om at
murere har skiftet hullede

Hvorup sogns Menighedsråd

10. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

11. Orientering fra enkeltpostindehavere
og udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Jytte
b. Letlandsudvalget v. Bente

c. Ungdomshusets bestyrelse v. Johs
12. Orientering fra præsterne

13. Eventuelt
14. Næste møde og salmevalg

mursten i gulvbelægningen i
flere rum
Bo uddelte et ark vedr. god
kommunikation til alle. Blev
bearbejdet på
medarbejdermødet.
Gennemgang af status for
Trines arbejde med Arkiv og
PR. Forslag til nyt logo er
blevet udarbejdet af Trine.
Særlige udfordringer på
kirkekontoret og for præsterne,
da vi i mange dage ikke havde
dataforbindelse til
personregistreringsprogramme
rne.

a. Referat fra møde d.
10.07.2019
b. Besøg fra 4 personer fra
venskabsmenigheden i Letland
fredag d. 6. – søndag d. 8. sept.
Menighedsrådet er inviteret til
at møde gæsterne.
Møde mandag d. 25.08.2019
Jan orienterede om start efter
ferien. Samarbejde med skolen
er meget konstruktivt.
Lutherspilsdag med
konfirmanderne i oktober.
Behov for frivillige. Studieuge
i september. Uddeling af
læsestof til alle vedr.
gudstjenestens liturgi.
Menighedsrådsmøde:

Torsdag den 5. september kl. 19.00

Hvem vælger salme?

Rigmor

15. Afslutning v. Jan

Hvorup sogns Menighedsråd

