Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 3. maj 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 1-5
Afbud: Rigmor Fredsgaard Jakobsen pga. Landskursus. Bo er sekretær
Salme nr. 15 – Op al den ting

Christian vælger salme
Dagsorden

Beskrivelse

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

2. Siden sidst v. formanden
a. Syn af kirker og kirkegårde d. 12.4.
b. Evaluering af menighedsmødet
c. Distriktforeningens forårstur (bilag)

a. Protokol for synet er udarbejdet
af Ask. Med formandens
underskrift sendes protokol til
provsten.
b. Efter gudstjenesten d. 22.4.
c. Lørdag den 2. juni. Tilmelding
til kirkekontoret senest mandag d.
7. maj

3. Kvartalsrapport for januar kvartal v. Bo
(bilag)
4 Tag og tårn v. Christian og Ask

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

Dagsordenen er godkendt,
kaffepausen rykkes op efter
punkt 5.
A) Kun formanden skal
underskrive synsprotokollen
inden fremsendelse til provsten.
Alle får efterfølgende en mail
protokollernes indhold for synet.
B) Evaluering af
menighedsmødet – et godt møde
med flere end vanligt, godt
indhold og leveret på en god og
relevant måde.
C) Distriktsforeningens
forårstur, der er tilmeldingsfrist
mandag den 07. maj på
kirkekontoret.
Kvartalsrapporten gennemgået
og menighedsrådet tog denne til
efterretning.
Arkitektens forslag er at åbne
skodderne og åbne op således at
fugten i tårnet kan formindskes.
Affugtere vil også kunne
mindske problemet med fugt.
Menighedsrådet vil i processen
følge de forslag som arkitekt,
den kongelige
bygningsinspektør og andre
fagfolk kommer frem til. I
forhold til den tidligere rapport

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

5. Beplantning på Centralkirkegården

Se bilag på DAP – mail d. 23.04
fra Kirkegårdskonsulent Mogens
Bjørn Andersen

6. Ansøgning om raftestativ og
vikingebord til brug på lejrpladsen på
Ungdomshusets grund
v. Johs(bilag)

Priser:
Raftestativ m. flisearbejde: 15.000
kr.
Vikingeborde m. bænke: 28.000
kr.

7. Menighedsrådsvalg i 2020 v. Anni

8. Kirkebil til søndagens gudstjenester v.
Anni

Kaffepause
9. Orientering fra kontaktpersonen

Udfordring: Frist for tilmelding til
kirkekontoret er flyttet til torsdag
kl. 13.00.
Nogle brugere af kirkebilen finder
det meget tidligt at bestille.
Kan bestilling af kirkebil gøres på
en anden måde?

fra 2005 fra Teknologisk Institut
i Århus, vil denne fremfindes og
videregives til Arkitekt Ole
Knudsen på dennes
foranledning. Ask og Christian
tager sig denne opgave på.
Rådgivningsaftalen på projektet
er undervejs.
Beplantning i det østlige skel er
blevet fremskyndet, således at
de kan fremstå i repræsentativ
stand. Kirkegårdskonsulenten
har udarbejdet en
beplantningsplan, og denne
bliver sendt til godkendelse i
Provstiet. De syge egetræer i
alleen bliver efter bevilling
udskiftet og erstattet successivt
med en mere sygdomsresistent
træsort, fx søjleelme.
Forslag til at evt. dele indkøbet
således at første del af sættet
gives i år og anden del næste år.
Træ fra kirkegården, egetræerne,
kan bruges til genbrug af
vikingeborde. Menighedsrådet
vedtog at træ fra kirkegården
bruges og således tilbagestår
ansøgning om raftestativet, som
menighedsrådet vedtog at
bevillige til en pris af 15.000,00
I 2020 hvor der er valg skal der
være opstillingsmøde om
foråret, og der bliver for en 2 års
periode, men hvis man ønsker
en 4 års periode skal der sendes
en velbegrundet ansøgning for
dette ønske. Der skal reflekteres
over hvilke af de to løsningerne
man ønsker for Hvorup Sogns
Menighedsråd.
Udfordringen er at få dette til at
fungere. At bibeholde
bestillingen hos kirkekontoret
giver en mulighed for at
koordinere kørslen.
Menighedsrådet besluttede at
der fastholdes torsdag som
bestillingsdag for kørsel.
Denne er flyttet efter punkt 5.
Møde omkring udlejning af
lokaler i kirken, og der vil blive
lavet en aftale på skrift.
Gørtleren fra Gjøl kommer til
Hvorup tirsdag den 08.05 kl.

Hvorup sogns Menighedsråd

10. Orientering fra kirkeværgerne

11. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten/kirkegårdsled
eren

12. Orientering fra enkeltpostindehavere
og udvalg
13. Orientering fra præsterne

10.00 forhold til forsegling af
kirkesølvet.
Hvorup Kirke er blevet kalket
og et nedløbsrør skiftet således
at man undgår fugtskader på
længere sigt.
Medarbejderrepræsentanten: Vi
har fået Trine som praktikant på
kirkekontoret. Lønsystemet har
stadigvæk sine udfordringer,
som der stadig skal kæmpes lidt
med. Persondataloven kræver at
man fremadrettet udviser omhu
og sund fornuft og nogle
sikringer af systemerne som vi
bruger.
Kirkegårdslederen: Tvungen
ansættelse af elever, der skal
kigges på dette da der skal
ansættes hvis der skal undgås
bøder fremadrettet.
Persondataforordningen – meget
store udfordringer i forhold til
opbevaring af data, både
elektronisk og på skrift.
Beskrivelsen på hvordan der
skal opbevares skal foretages og
registreres. Formanden vil
samme med de
kirkekontoransatte finde ud af
hvorledes dette håndteres.
Spørgsmål omkring hunde på
kirkegården diskuteret i forhold
til kirkegårdsudvalget.
Henrik: Takke og
befrielsesgudstjeneste i Hvorup
Kirke, fredag den 05.05. kl.
19.30. Onsdag den 09. maj
ønskes nogle flere hjælpere til
kaffeservering i forbindelse med
indskolingsbesøg i kirken, og
opfordringen blev givet videre
til Menighedsrådet.
Skansegudstjenesten 02.
Pinsedag mangler der nogle
hænder til oprydning af telte
m.v.
Jan: Indflytningen er sket i
præsteboligen på Gildsigvej 8,
og tingene er ved at falde på
plads. Indflytningssyn i boligen
den 15. maj med provsten og
menighedsrådets
bygningskyndige, præstegårds
udvalgets formand.

Hvorup sogns Menighedsråd

14. Næste møde og salmevalg
15. Eventuelt

16. Afslutning v. Henrik

Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 7. juni 2018

Salmevalg: Leif H. Nielsen
Jytte: Sommerfest eller
sammenkomst for personale og
menighedsråd. Evt. sidst i
august – tages op på næste
menighedsrådsmøde.
Klaverstemmerens Musikpris
uddelt, hvor vi tidligere har
doneret 500,00 til dette formål.
Salme 289

Hvorup sogns Menighedsråd

