Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 5. april 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)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder) - punkt 3
Afbud:
Henrik Busk Rasmussen (ferie)
Bo Windfeldt
Johs vælger salme
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst v. formanden
a. Møde med Aktive Kvinder i d.
5.4.
b. Det årlige syn af kirkerne og
kirkegårdene den 12. april kl.
8.00- 14.30.
c. Evaluering af arrangement

Beskrivelse
a. Anni, kirketjenerne og 2
repræsentanter fra Aktive Kvinder
i Nørresundby har holdt møde
vedr. muligheder for lån af
mødelokaler, mens Nørresundby
Kirkecenter renoveres.

3. Tag og tårn v. Christian og Ask

4. Ansøgning om støtte til
sommerlejr (bilag)

5. Ansøgning om støtte til
tværkulturel kristen sommerlejr
(bilag)
Amalienborgvej 6

Fra Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler. Målgruppen: Børn
fra hele Aalborg Kommune.
Tidligere år støttet med 1000 kr.,
samt mulighed for at yde
økonomisk støtte til familier med
behov. Sognemedhjælper fik
beløbsramme på op til 2000 kr.
Afholdes på Hørby Efterskole for
asylansøgere, nydanskere og
danskere.

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

Beslutninger
Godkendt
a. Godkendt at Nørre Uttrup Kirke
hjælper Nørresundby Kirke i forbindelse
med deres store renovering. Aktive
Kvinder kan låne lokaler til
arrangementer ca. en gang pr. måned fra
september 2018, og det forventes at
blive 1 år.
b. Der foreligger en plan for dagen. Ask
er sekretær.
c. Påskemåltid skærtorsdag var et godt
arrangement
Arkitekten har en forventning om, at
forprojektering vil koste 763.000 kr.
Christian kontakter provsten vedr.
ansøgning af midler til dækning af
forprojektering.
Godkendt at støtte med 1000 kr.
Desuden mulighed for at yde økonomisk
støtte til familier med behov.
Sognemedhjælperen har et beløb på op
til 1000 kr. til fordeling.

Godkendt at støtte med 2000 kr.

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

6. Menighedsmødet den 22.4.
efter gudstjenesten (bilag)

7. Anskaffelser til Ungdomshuset
v. Johs

8. Regulativ for
arbejdsfordelingen mellem
præsterne i Hvorup Pastorat
(bilag)
9. Orientering fra
kontaktpersonen
a. Konflikt på arbejdsmarkedet
10. Orientering fra kirkeværgerne

2017: En støtte på 2500 kr.
Hvem er mødeleder?
Andre aftaler?

Oprydning i Ungdomshuset har
givet nye muligheder.
Aftalt med Krolfklubben at de
indretter eget lokale, som også
kan bruges af andre.
FDF vil indkøbe nye bordplader
til deres lokale.
Skilte med regler er sat op til
brugere af Ungdomshuset.
Overvågning af grunden med
kamera og lys.
Udkast til regulativ foreligger.
Bemærkninger til provsten sendes
senest 25.04.2018

a. Nørre Uttrup Kirke: Christian
b. Hvorup Kirke og
Centralkirkegården: Leif

11. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten
a. Konflikt på arbejdsmarkedet

12. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Letlandsudvalget v. Bente
b. Ungdomshuset v. Johs

a. Planer for rejse til
venskabsmenighed
b. Generalforsamling for
Ungdomshusets bestyrelse afholdt
d. 26.03.2018

13. Orientering fra præsterne

14. Næste møde og salmevalg

Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00

15. Eventuelt

Johs: Lidt om tværkulturelt
arbejde og center.

Johs leder mødet.
Et ekstra emne: Det musikalske kirkeliv
v. kirkens organister.
Nogle medlemmer af menighedsrådet
fortæller under punktet Frivillige i
kirkens arbejde: Johs, Anni, Bente og
Ole.
Ansøgning om raftestativ sættes på som
punkt på næste møde. Det er et ønske fra
FDF.

Menighedsrådets opbakning til de
foreliggende aftaler i regulativet.

Jytte orienterede om en ansøgning.
a. Nu er der håb om at parterne finder en
løsning
a. Arbejdsmiljø og sikkerhed skal der
være opmærksomhed på ved det årlige
syn.
b. Der har været dialogmøde med
naboerne til Centralkirkegården i dag.
Kirke- og kirkegårdsudvalget mødes for
at udarbejde et svar inden første maj.
Forventning om at Hvorup Kirke kalkes
i år.
Test af teleslyngeanlæg i Nørre Uttrup
Kirke viser at det opfylder
Kirkeministeriets vejledning.
a. Frivillige der ikke er ansat i kirkelig
sammenhæng, kan lave strejkeramt
arbejde.
a. Planer for rejse i september, hvor Jan,
Johs og Else deltager.
b. Orientering

Jan fortalte om den første påske som
præst. Indflytning i præsteboligen næste
fredag.
Salmevalg: Christian
Ønske om punkt: Arbejdsbeskrivelser
for kirketjenerne

Hvorup sogns Menighedsråd

16. Afslutning v. præst

Orientering om samarbejdsmøde
med repræsentanter fra
Nørresundby menighedsråd.
Åbenhed over for muligheder for
mere samarbejde i fremtiden i
9400-området.
Jan

Hvorup sogns Menighedsråd

