Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 22. marts 2018 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, Ole Skovbo Thomsen, Henrik Busk Rasmussen
(sognepræst), Jan Pahus Nissen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Peter Kjær (stedfortræder for Leif Hove Nielsen)
Kirkeassistance.dk : Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen (punkt 3 og 4)
Afbud: Leif Hove Nielsen – Peter Kjær er stedfortræder
John Pedersen (på grund af sygdom)
Henrik Busk Rasmussen
Jan Pahus Nissen vælger salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forhandlingsreferat
fra menighedsrådsmødet d. 1.3.2018
(bilag)
3. Regnskab 2017 v.
Kirkeassistance.dk (bilag)

Menighedsrådet godkendte dagsorden.
Der er ikke udarbejdet forhandlingsreferat. Men der foreligger
en godkendt beslutningsprotokol for mødet.
Regnskabet blev gennemgået.
Årets resultat på driften blev et underskud på 97.578 kr. Det
modregnes i frie midler.
Menighedsrådet skal ansøge provsten om tilladelse til at
overskride driftsrammen med 97.578 kr. Desuden vil
menighedsrådet ansøge om at midler fra ikke-udført
anlægsarbejde, et beløb på 482.637 kr., kan anvendes til
forprojektering af renoveringsprojekt for Nørre Uttrup Kirkes
bygninger. Da arkitekten har skønnet at forprojektering i 2018
vil beløbe sig til ca. 750.000 kr. blev det samtidig besluttet, at
der skal søges § 5 midler til de sidste ca. 258.000 kr.

4. Budget 2019 v. Kirkeassistance.dk
a. Anlægsprojekter, der er fremlagt på
forberedende budgetsamråd d.
20.3.2018 (bilag)

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Regnskab 2017 blev godkendt af menighedsrådet og
indsendt til økonomiportalen den 22. marts 2018 kl. 20.02.
a. Anlægsprojekter, der er fremlagt på forberedende
budgetsamråd, blev godkendt af menighedsrådet:
1. Ansøgning om nyt orgel til Centralkirkegårdens Kapel:
150.000 kr.
2. Renoveringsarbejde af Kapel på Centralkirkegården:
530.469 kr.
3. Renovering/omforandring af sydvestlig indgang på
Centralkirkegården: 596.767 kr.

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

5. Siden sidst v. formanden

6. Tag og tårn v. kirkeværge Christian
Corneliussen

7. Ansøgning fra Aktive Kvinder om lån
af lokaler i en periode (bilag)

8. Orientering fra kontaktpersonen
9. Orientering fra kirkeværgerne
10. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

11. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Præstegårdsudvalget v. Johs
Dækning af udgifter til klargøring af
præsteboligen på Gildsigvej
b. Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Jytte
Referat fra møde d. 06.03.2018 (bilag)
c. Aktivitetsudvalget v. præsterne.
Møde d. 13.03.2018
d. PR-udvalget v. præsterne. Møde d.
14.03.2018
12. Orientering fra præsterne

13. Næste møde og salmevalg

4. Renoveringsarbejde af sydøstlig indgang på
Centralkirkegården: 354.145 kr.
5. Renovering/omforandring af sålbænke, murværk og
vinduer på Centralkirkegården: 115.155 kr.
Påskekoncerten med Lise Pedersen og band blev en god
oplevelse. Et nyt kirkeblad er blevet omdelt af frivillige i
sognet.
Arkitekt Ole Knudsen har arbejdet med at sætte tal på
forventede udgifter til forprojektering.
Menighedsrådet besluttede, at kirkegårdslederen fortsat skal
indkaldes til punkter, hvor hans ekspertise er nødvendig for
en god behandling. Disse punkter skal ligge i starten af
mødet.
Menighedsrådet er positive over for ansøgningen. Anni vil
invitere formanden for Aktive Kvinder til et møde, hvor de kan
tale om mulighederne. Kirketjenerne skal også høres om
hvilke praktiske udfordringer de ser ved et udlån af lokaler.
Jytte fortalte, at det går stille og roligt.
Kirke og -kirkegårdsyn skal starte i Nørre Uttrup Kirke den
12.april kl. 8.00.
Bo Windfeldt orienterede om nogle af de praktiske
udfordringer ved strejke og lockout. Han fortalte også om de
fortsatte udfordringer med det nye lønsystem.
Bestilling af kirkebil flyttes til torsdag, da kontoret ikke er
bemandet fredag formiddag, når der fx er en bisættelse.
a. Johs fortalte, at udgiften til renovering af præsteboligen er
blevet dækket 100% af § 5 midler.
b. Jytte fortalte, at der skal være et dialogmøde med
naboerne den 5.4. kl. 17-18. Sted: Centralkirkegården. Der
sendes en invitation til en repræsentant for naboerne på
Elverhøj. Leif Hove Nielsen er tovholder i dette.
c. Jan fortalte om, at der arbejdes på de kommende
arrangementer af forskellig slags.
d. Jan fortalte om tanker fra PR-udvalget vedr. kirkebladets
indhold og de mange ressourcer, der også skal bruges på
arbejdet.
Jan gav udtryk for taknemmelighed for den start, som han har
fået med arbejdet som præst. Han er glad for at samarbejde
med sine nye kolleger. Han fortalte om sine tanker om at
tilrettelægge gudstjenester, så kommunikationen bliver god.
Præsterne har talt om at skabe gode rammer for børn og
børnefamilier til gudstjenesterne fx et børnehjørne i
kirkerummet og børnekirke til flere gudstjenester.
Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.00
Johs vælger en salme.

14. Eventuelt
15. Afslutning v. Jan Pahus Nissen

Hvorup sogns Menighedsråd

