Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 16. august 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 1-8
Afbud: Ole Skovbo Thomsen, Henrik Busk Rasmussen (kursus), Ask

Jytte vælger salme
Dagsorden

Beskrivelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kvartalsrapport v. Bo

3. Siden sidst v. formanden
a. Rengøring af
præstekontorerne
b. Budgetsamråd for Aalborg
Nordre Provsti onsdag d.
29.08. kl. 19.00 i Nørre Uttrup
Kirke

4. Tag og tårn v. kirkeværge
Christian og Ask
5. Ansøgning om dobbelt
fredningstid på kistegravsted
v. Ask
6. Regler for udlån af kirkens
lokaler v. Jytte

Beslutninger

Bilag: Kvartalsrapport
01-01-2018 til 30-06-2018
Udarbejdet af kirkeassistance.dk
a. Hvilken løsning?
b. Bilag: Vedr. offentlig
budgetsamråd og offentligt
budgetmøde
Hvem deltager?

a. Sættes på som punkt på næste møde
b. Christian, John og Ask deltager
c. Løvvangens Kirkecenter fejrer 40 års
fødselsdag d. 19.8. Gave og hilsen
afleveres af Anni.
d. Økonomiudvalgsmøde onsdag d.
22.08. kl. 13.00

Bilag: Nørre Uttrup Kirke – vedr.
udkast til rådgivningsaftale. Fra
Provstiudvalget
Nr. 1-2, 188-189-190-191

Menighedsrådet afventer at Aalborg
Stift indkalder til et nyt møde.

a. Bilag: Ordensregler ved
arrangementer i Nørre Uttrup Kirke
Aftalekontrakt

a. Ordensregler og aftalekontakt er
godkendt. Der skal tilføjes, at der også
kan lejes ud til humanitære formål.
Menighedsrådet tager stilling i hvert
enkelt tilfælde.
Brugerbetaling ved lån af duge.

Kirke- og kirkegårdsudvalget har
genbehandlet dette emne
d. 10.07.18
b. Forespørgsel: Udlån af lokale til
ca. 50 deltagere, der er frivillige
ved Hospice.
Amalienborgvej 6

Godkendt
Kvartalsrapport er gennemgået og
godkendt.

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

Gravstedet forlænges til år 2078, fordi
det er en mahognikiste.

b. Godkendt at store sal kan lejes ud til
dette formål den 3.11.2018.
E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

7. Persondatapolitik v. Bo

Bilag: Persondatapolitik for Hvorup
Sogn

8. Orientering om festen for
frivillige, ansatte og
menighedsråd v. festudvalget
9. Et medlem af
menighedsrådet ønsker at
udtræde

Fredag d. 21. september kl. 18.00
Bilag: Invitation

10. At være kirke v. Bente

11. Missionsprojekt for
Hvorup Sogn og kirker v. Jan
12. Politik vedr. frivilliges,
ansattes,
menighedsrådsmedlemmers
og stedfortræderes deltagelse i
arrangementer

13. Referat fra Kirke- og
kirkegårdssyn d. 12.04.2018

14. Ansøgning fra Kamillus
Aalborg,

15.Ansøgning om sponsorat til
hjertestarter i lokalområdet
16. Vedligehold af
præsteboligen på Gildsigvej 8
v. Præstegårdsudvalget/Johs

17. Orientering fra
kontaktpersonen
a. Medarbejdermøde onsdag d.
22.8.2018 kl. 10.30-12.30
18. Orientering fra
kirkeværgerne

Bilag: Mail vedr. udmeldelse
12.08.2018
Se Bekendtgørelse af Lov om
Menighedsråd § 15 og § 16
Forslag: Der afsættes tid ved
menighedsrådets møder til at tale
om kristendom og tro
Bilag: Tre støtteprojekter - i
samarbejde med Mission Afrika
Bilag: Personalepolitikken omkring
medarbejderes deltagelse ……
Beslutning fra MR-mødet
23.03.2017 tages op til vurdering

Med godkendelse og påtegning fra
provstiet
Bilag: Syn Nørre Uttrup Kirke
Syn Hvorup Kirkegård
Syn Centralkirkgården
Bilag: Ansøgning fra
støtteforeningen for
KamillianerGaardens Hospice
MR besluttede 21.09.2017 at støtte
med 1000 kr.
Bilag: Mail vedr. projektet ”Start et
hjerte, red et liv”
Bilag: Mail vedr. omfugning af
murvæg mod øst

Godkendt. Skal offentliggøres på
sognets hjemmeside og på kirkens
Facebook side.
Program for festen og invitationen
godkendt. Sekretæren sender
invitationen ud i næste uge.
Menighedsrådet gav samtykke til at Ole
Skovbo Thomsen udtræder af
menighedsrådet fra dags dato.
Udvalg kommer med oplæg til
menighedsrådet: Jan, Henrik, Christian
og Bente
Jan tager ideen med støtteprojekter med
til aktivitetsudvalget.
Fortsat opbakning til flg.politik: At
frivillige og ansatte fortsat som
anerkendelse af deres indsats kan
deltage i koncerter og foredrag uden at
betale entré. Ved gudstjenester og
arrangementer med spisning eller kaffe
gælder følgende: Ansatte og frivillige,
der har en aftale om at udføre opgaver i
forbindelse med pågældende
arrangement, skal ikke betale for maden
eller kaffe. Andre ansatte og frivillige,
der vælger at deltage, betaler
selvfølgelig for mad og drikke.
Godkendelser og påtegning er taget til
efterretning.
Ask skal tage ansvar for at påtegning
efterfølges.
Bevilget 1000 kr.

Jytte orienterede om:
- At finde timer til arkivarbejde
- To gørtlertilbud

Menighedsrådet afviste at sponsorere
dette formål.
Har taget til efterretning at
indflytningssyn med provsten har
krævet, at dårlige fuger repareres.
Foreliggende tilbud på 50.000 kr.
inklusiv moms godkendes.
Godkendte at Gørtleren fra Gøl skal
klare opgaven messingtøj og altersølv i
Hvorup Kirke i henhold til tilbud.

a. Leif orienterede om et
dialogmøde vedr.

Forventning om fortsat dialog i god
tone, hvor der lyttes til hinanden.

Hvorup sogns Menighedsråd

19. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

20. Orientering fra
enkeltpostindehavere og
udvalg
a. Kirke- og
kirkegårdsudvalget v. Jytte
b. Præstegårdsudvalget v. Johs
1. Forslag til dato for syn på
præsteboligen Selsøparken 13
2. Synsrapport for
indflytningssyn på Gildsigvej
8 er godkendt i provstiet
21. Orientering fra præsterne

22. Næste møde og salmevalg

Centralkirkegården og naboer.
b. Christian fortalte, at børnehjørnet
er færdiggjort. Prisen blev lidt
højere end det aftalte.
Bo orienterede:
-ferietiden er forløbet godt
- stadig store udfordringer med det
nye lønsystem
a. Bilag: Referat fra møde i
udvalget den 10.07.2018

Lønsysten tages op til overvejelse.

a.Referat tages til efterretning
b1. Johs afventer endelig aftale med
Henrik om dato

b. Synsrapport og aftale vedr.
vedligeholdelse af have, gårdsplads
mv.

Jan orienterede:
-begge præster har haft mange
opgaver i ferietiden
- efterårssæson går i gang
- glad for børnehjørnet
Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 6. september 2018

b2. Synsrapport og aftale vedr. havens
vedligeholdelse tages til efterretning.
Præstegårdsudvalget er i gang med at
sørge for at ældre og nye mangler
bringes i orden.

Christian vælger salme

23. Eventuelt
24. Afslutning v. Jan

Hvorup sogns Menighedsråd

