Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 16. februar kl. 19.00
Sted: Nørre Uttrup Kirke, store mødesal
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johs Bruun Bindslev, Bente E. L. Kjær, Jytte G. Christensen, Leif Hove Nielsen,
Christian Lund Corneliussen, John Pedersen, Vita Johansen, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen
(sognepræst), Peder Skamris Pedersen (ekstra præst), Mogens Gottfred Jensen (sognepræst), Bo Windfeldt
(medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)

Andre Indkaldte: Kirkeassistance.dk v. Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen
Stedfortræder for John Pedersen: Ole Skovbo Thomsen
Afbud: John Pedersen, Henrik Busk Rasmussen
Christian Corneliussen vælger salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt. Dog tilføjes punkt 5a.
Procedurer v. Jytte Andersen.
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra mødet d.
19.01.2017 (bilag)
3. Siden sidst
a. Sjælesorg på nettet – og på vores hjemmeside
b. Konto oprettet i Kvickly Ekstra
c. Nørresundby Krolfklub på Nørre Uttrup Kirkes
grønne område fremover

3a. Postlisten (se DAP og bilag)
3b. Sket siden sidst

4. Kvartalsrapport, oktober kvartal 2016 v.
Kirkeassistance.dk
a. Økonomiudvalgets beslutninger om årets sidste
køb (bilag)

5. Protokol for kasseeftersyn v. Kirkeassistance
5a. Procedurer v. Jytte Andersen
Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

3a. Sjælesorg sættes på som punkt på næste
møde, hvor begge præster deltager.
3b. Konto er efter ønske fra kirketjenerne oprettet
i Kvickly
3c. Nørresundby Krolfklub har fået aftalerne på
plads med Aalborg Kommune, så de kan anvende
det grønne område nord for FDF-grunden
sammen med det grønne område ved Nørre
Uttrup Kirke.
Ansøgninger om økonomisk tilskud sættes på
som punkt på næste møde.
Mogens Gottfred Jensen ønskede at være med i
Aktivitetsudvalget, PR-udvalget og
Letlandsudvalget
Menighedsrådet godkendte oktober
kvartalsrapport 2016, der viser hele året. Der er
brugt 110 % af udgiftsbudgettet og realiseret 100
% af vores indtægtsbudget.
4a. Menighedsrådet bakkede op om
økonomiudvalgets beslutninger om, at der skal
købes:
Teleslyngeanlæg til Nørre Uttrup Kirke og Hvorup
Kirke, 10 borde og 100 stole til mødesalen i Nørre
Uttrup Kirke, 2 borde/bænkesæt til terassen og
plæneklipper med bioklip til Nørre Uttrup Kirke.
Menighedsrådet godkendte protokollen og tog
konklusionens bemærkninger til efterretning.
Menighedsrådet godkendte de nuværende

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

6. Anlægsønsker til provstiudvalget (bilag)

7. Lønforhøjelse til kormedlemmer (bilag)

8. Energimærkning af Hvorup Sogns bygninger
9. Udlån af kirkens lokaler – kirketjenernes oplæg
(bilag)
10. Nørre Uttrup Kirke – tag og tårn v. kirkeværge

11. Vedtægter for
a. kasserer
b. kontaktperson
c. kirkeværger
d. kirke- og kirkegårdsudvalg
e. præstegårdsudvalg
videreføres eller revideres? (bilag)
12. Orientering fra kontaktpersonen

13. Orientering fra kirkeværgerne
14. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
15. Orientering fra enkeltpostindehavere og udvalg
a. Kirke- og Kirkegårdsudvalget

16. Orientering fra præsterne

17. Eventuelt
18. Næste møde og salmevalg

procedurer med bilagene, der lægges på DAP og
sendes pr. e-mail til
menighedsrådsmedlemmerne.
Menighedsrådet vil behandle Kirke- og
kirkegårdsudvalgets anlægsønsker på mødet den
2. marts.
Menighedsrådet godkendte en lønforhøjelse på
100 kr. pr. gudstjeneste, så de fra 1. februar får
400 kr. pr. gudstjeneste.
Menighedsrådet bakkede op om, at Rigmor
Fredsgaard Jakobsen arbejder videre med at
undersøge kravene.
Kirke- og kirkegårdsudvalget skal arbejde videre
med oplægget.
Menighedsrådet besluttede, at provsti og stift skal
spørges, om de kan godkende Teknologisk
Institut til at lave en nærmere undersøgelse af
tårn og bygninger ved Nørre Uttrup Kirke. Det vil
koste ca.100.000 kr.
Menighedsrådet besluttede:
a. og b. Vedtægter for kasserer og kontaktperson
arbejdes der videre med.
c. Vedtægter for kirkeværge fortsætter som de er.
d. Vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg blev
godkendt.
e. Vedtægter for præstegårdsudvalg blev
godkendt
Medarbejdermødet bliver onsdag den 15. marts
kl. 8.30 til 13.30. Menighedsrådsmedlemmer er
velkomne til at deltage.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Vedr. Letlandsudvalget: Menighedsrådet
besluttede at give 5000 kr. i tilskud til, at et par
repræsentanter fra venskabsmenigheden i
Letland kan deltage i jubilæumsgudstjenesten d.
17.4. Menighedsrådet besluttede, at der skal
sættes penge af til Letlandsudvalget på budget
2018.
Menighedsrådet besluttede, at kaffepenge fra
sogneeftermiddage og Nørre Uttrup aftener må
bruges til julehjælp.
Menighedsrådet bakkede op om, at der skal
tænkes nye tanker om julemarked.
Torsdag den 2. marts kl. 19.00. Leif Hove
Nielsen vælger salme.
Afbud fra Bente Elise Løvgaard Kjær, Jytte
Georgsen Christensen

19. Afslutning

Hvorup sogns Menighedsråd

