Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 17.08.2017 kl. 19.00
Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal
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)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær), Ask
Mikkelsen (kirkegårdsleder)
Kirkeassistance.dk v. Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen
Afbud: Johs Bruun Bindslev, Jytte G. Christensen og Leif Hove Nielsen
Anni M. Andersen vælger salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra
menighedsrådsmødet d. 22.06.2017
(bilag)
3. Kvartalsrapport for 2. kvartal v.
Kirkekassistance .dk (bilag)

Menighedsrådet godkendte foreliggende dagsorden.
Referatet blev godkendt.

4. Tag og tårn v. kirkeværge Christian
Corneliussen og kirkegårdsleder Ask
Mikkelsen

5. Siden sidst v. formanden
a. Dialogmøde om fremtidens folkekirke i
Aalborg Stift tirsdag d. 29. august kl. 19 21.30 i Folkekirkens Hus, Aalborg (bilag)
Deadline for aflevering af spørgeskema er
1.9. til kirkekontoret.
b. Budgetsamråd d. 30.08.2017 kl. 19.00 i
sognets Hus, Gandrup (bilag)
c. Ansættelse af Mikael Leth som
organistassistent
d. Kirkegårdsvedtægten fra 2013 er
gældende
e. Provstens svar på brev fra naboer til
CKG (bilag)
f. Mogens G. Jensen er stadig sygemeldt

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Kvartalsrapporten for perioden 1.1. – 30.6.2017 viste, at
der er brugt 51 % af udgiftsbudgettet, og der er realiseret
50 % af indtægtsbudgettet.
Når Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport ud fra
deres undersøgelser, skal der indkaldes til et møde med
mange parter. Kirkeværge Christian Corneliussen har
lovet at orientere de øvrige menighedsrådsmedlemmer,
så de har mulighed for at deltage som tilhørere.
5. Siden sidst
5a. Henrik Busk Rasmussen deltager i dialogmødet.
Jytte Andersen og Rigmor F. Jakobsen samler
spørgeskemaernes besvarelser, der behandles på næste
menighedsrådsmøde.
5b. Formand Anni M. Andersen og kasserer John
Pedersen repræsenterer vores menighedsråd til
budgetsamråd.
5c.Mikael Leth er ansat fra 1. august som
organistassistent med 12 timer om ugen.
5d. Aftalt med kirkegårdsleder Ask Mikkelsen at de
gældende vedtægter for Centralkirkegården fra 2013 og
de gældende vedtægter for Hvorup Kirkegård sættes på
sognets hjemmeside. Kirke- og kirkegårdsudvalget
opfordres til at arbejde med vedtægterne, så de bliver
ajourført.
5e. Provsten gør i sit brev rede for at menighedsrådet har
ansvaret for tilsyn og vedligeholdelse af kirkegården. Han
vil ikke gå ind i sagen, da et flertal i menighedsrådet
anser arbejdet med beplantningen som afsluttet.
Provsten opfordrede til fortsat dialog med naboerne.
Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

6. Postlisten (se DAP og bilag)
7. Menighedsrådets beslutningsdygtighed
v. Jytte Andersen (bilag)
8. Korrespondance mellem
menighedsrådsmedlemmer/kirkefunktionær
er og eksterne kontakter v. Jytte Andersen
(bilag)
9. Orientering fra kirkeværgerne
10. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten
11. Orientering fra enkeltpostindehavere og
udvalg
12. Orientering fra præsten
13. Eventuelt
14. Næste møde og salmevalg

Kirkeværge Leif Hove Nielsen har lovet at igangsætte
den dialog, som naboerne har efterlyst.
5f. Mogens G. Jensen er stadig sygemeldt.
Kirkeministeriet skal behandle hans sag om pension. Det
forventes, at der vil gå en del tid inden sagen er afsluttet.
Menighedsrådet vil på opfordring fra Mogens G. Jensen
søge hos biskoppen om tilladelse for fraflytning, før den
endelige afslutning på hans ansættelse. Så kan
håndværkere hurtigt komme til at renovere boligen.
Ingen beslutninger.
Der er enighed om, at menighedsrådets beslutninger ikke
kan underkendes af udvalg eller ansatte.
Der er enighed om, at kirkekontoret skal have mulighed
for at opbygge arkiv for behandling af sager og arbejdet i
menighedsrådet. Korrespondance mellem
menighedsråd, udvalg og til eksterne kontakter skal altid
fremsendes Cc til kirkekontoret.
Kirkeværge Christian Corneliussen indkalder til syn på
kirkerne og kirkegårdene.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 21.september kl. 19.00.
Johs Bruun Bindslev vælger salme.

15. Afslutning

Hvorup sogns Menighedsråd

