Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 26.10.2017 kl. 19 – ca. 22
Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal
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, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder) – punkt 3 og 4
Afbud: Leif Hove Nielsen
Anni M. Andersen valgte salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra
menighedsrådsmødet d. 21.9.2017 (bilag)
3. Tag og tårn v. kirkeværge Christian
Corneliussen og Ask Mikkelsen
a. Orientering fra Byggemødet d. 25.10.2017 vedr.
rapport fra Teknologis Institut
4. Vedrørende kirkegårdene v. Ask Mikkelsen
a. Tilbud på snerydning ved Hvorup Kirke (bilag)
b. Grandækning på kirkegårdene – nye regler for
arbejdsmiljø har betydning for tilrettelæggelse af
dette års grandækning

Dagsorden blev godkendt.
Referatet blev godkendt.

5. Siden sidst v. formanden
a. Snerydning på Centralkirkegården og ved Nørre
Uttrup Kirke
b. Invitation til reformationsgudstjeneste i Budolfi
Kirke tirsdag d. 31.10.2017 (se bilag på DAP)
c. Orientering om ansættelse af ny præst –
forventet forløb
d. Invitation til Distriktsforeningens
orienteringsmøde om Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning torsdag d. 9.11. kl. 16.30 –
18.00 (bilag)
e. Tak fra Kamillus Aalborg, Støtteforening for
KamillianerGaardens Hospice
6. Postlisten (bilag, se også post på DAP)

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Der blev orienteret fra mødet. Der afventes et
referat stiftets sekretær.

4a. Beslutning om snerydning udskydes til mødet
den 30. november.
4b. Kirkegårdslederen orienterede om kursus i
grandækning, hvor der er fokus på at kunne stå
mere til arbejdet i stedet for meget knæliggende
arbejde ude på gravene.
a. Al snerydning tages der beslutning om på
mødet den 30.11.
b. Orientering
c. Den ledige præstestilling slås op i perioden
31.10 til den 20.11. Der forventes
prøveprædikener i december måned.
d. Kontaktpersonen og miljørepræsentanten
deltager i mødet.
e. Tak for et bidrag på 1000 kr.

Ingen postliste denne gang. Fra 1. januar bliver
der ikke udarbejdet postliste. Det meste kan
læses i menighedsrådets mailboks på DAP. Hvad
der ellers er relevant, vil blive behandlet på MRmøderne.
Der var enighed om, at henvendelser til

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

7. Ansøgning om penge til fejring af NUKUK’s 50
års jubilæum 2018 (bilag)

8. Aflønning af kormedlemmer ved Nørre Uttrup
Kirke v. Jytte G. Christensen

9. Vedtægter for kontaktpersonen
10. Orientering fra kontaktpersonen
a. Orientering fra medarbejdermødet d. 11.10.2017

11. Orientering fra kirkeværgerne
a. Det årlige syn af kirker og kirkegårde
12. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

13. Orientering fra enkeltpostindehavere og udvalg
a. Præstegårdsudvalget v. Johs B. Bindslev

14. Orientering fra præsten

menighedsrådet selvfølgelig skal besvares.
Formænd for udvalg må være opmærksom på
mails, der vedrører deres område.
Menighedsrådet besluttede at bakke op om en
markering af jubilæet ved at give 2500 kr. til
projektet. Bestyrelsen for koret må selv fordele
pengene.
Menighedsrådet bakkede op om de nye takster
for korløn, der er delt i trin. Begynderlønnen er 50
kr. Korsangere over 18 år kan få 400 kr. pr.
gudstjeneste.
Menighedsrådet godkendte de foreliggende
vedtægter.
Jytte C. orienterede om indholdet i
medarbejdermødet, der bl.a. indeholdt en dialog
om psykisk arbejdsmiljø ud fra besvarelser fra
medarbejderne. Dette indgår i det videre arbejde
med APV.
Jytte Andersen ønskede flg. nedskrevet:
Kontaktpersonen bekræftede, at det er muligt at
få en urnenedsættelse og en bisættelse på en
lørdag jævnfør gældende vedtægter.
Christian Corneliussen orienterede om det årlige
syn af kirkerne og kirkegårdene.
Bo Windfeldt pointerede, at det er godt at
medarbejdermødet har sat fokus på
kommunikation.
Han orienterede om udfordringer med overgang til
et nyt lønsystem og forsikringssager.
a. Præstegårdsudvalget: Orientering om
renovering af præsteboligen på Gildsigvej.
Fraflytningssyn med provsten har krævet denne
renovering. Omkostningerne ved klargøring af
præstegården koster ca. 100.000 kr. Der er sendt
ansøgning om lån i provstiet til dækning af denne
omkostning.
b. Johs informerede fra arbejdet som formand for
Ungdomshusets bestyrelse.
Der har været møde med Krolfklubbens leder, og
der er lavet en ny lejeaftale.
Der er desuden lavet aftaler om et nyt shelter i
stedet for det nedbrændte. Der skal ske tiltag, så
området beskyttes mod uvedkommende
personer.
c. Letlandsudvalget v. Bente Kjær.
To fra venskabsmenigheden i Letland vil deltage
ved afsked med Mogens Gottfred Jensen. Det
foregår i forbindelse med rytmisk gudstjeneste og
brunch den 19. november.
Henrik Busk Rasmussen orienterede bl.a. om
rollespil for konfirmander,
reformationsarrangementer og Alle Helgens
gudstjenester. Desuden fortalte han, at han har
tanker om at repræsentanter fra Hvorup Sogn
inviteres, når vi har fået en ny præst.

Hvorup sogns Menighedsråd

15. Eventuelt
16. Næste møde og salmevalg

Menighedsrådet besluttede sig for hvilken gave,
de ønskede at give til Mogens ved afskeden.
Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 2. nov. kl. 16.30.
Bemærk tidspunkt pga. ”Syng dansk dag” kl.
19.30 i Nørre Uttrup Kirke.
Leif Hove Nielsen vælger salme.

17. Afslutning v. sognepræsten

Hvorup sogns Menighedsråd

