Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 03.01.2019 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, Peter Kjær, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Jan
Pahus Nissen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), punkt 1-4
Pia Jensen (sognemedhjælper), oplæg
Afbud: Christian, Bo

Anni valgte salme
PR- arbejdet i Nørre Uttrup Kirke

Beskrivelse
Oplæg v. Pia

Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
Punkt 3,4 og 10 udgår. Behandles
på næste møde.
Ingen beslutninger.

2. Tag og tårn – kort orientering
v. Christian og Ask
3. Budgetstyring v. Bo
a. Udgifterne efter et provstesyn

b. Udvalgsarbejde og budget

4. Beslutninger vedr. økonomi for
1. kvartal 2019
5. Siden sidst v. formanden
a. Bilag lægges i 2019 på
menighedsrådets DAP-arkiv –
pligt til at orientere sig
b. Mulighed for print af bilag –
bestilles på kirkekontoret senest
mandag kl. 12.00
c. Svar fra provstiet på ansøgning
om
5 % midlerne
d. Nytårsgudstjeneste i Budolfi
Kirke
Amalienborgvej 6

Intet nyt.

Udsættes til næste møde.
a. Bilag:
Et eksempel på provstesyn og udgifter
b. Bilag: Når de ansatte skal købe ind –
fra MR-mødet 01.03.2018.
Beløbsgrænser.
Bilag: Eksempel fra budget på formål,
underformål, art
Hvilke udgifter ligger fast? Er der
udgifter, der kan vente til senere på året?

Udsættes til næste møde.

Bilag printes til 9 personer

c. Ansøgning er ikke imødekommet
d. Mandag den 7. januar 2019 kl. 8.30.
Se invitation på DAP. Mail d. 7.12.2018
e. Mandag d. 28. januar kl. 19.00 i

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

e. Aalborgprovstiernes
Menighedspleje –
repræsentantskabsmøde
f. Distiktsforeningens
generalforsamling d. 31.01.2019
6. Ledig organistassistentstilling
fra 01.02.2019

7. PR-arbejdet i Nørre Uttrup
Kirke
a. Opgaver i forbindelse med
redaktion og opsætning af
kirkebladet

Skalborg kirkes lokaler. Se DAP. Mail
d. 17.12.2018
f. Tilmelding på kirkekontoret senest
den 14. januar.

Udvalg skal nedsættes

Bilag: Oversigt over PR-opgaver
udleveres på mødet
a. Hvem skal varetage ledelsen af denne
opgave fremover?

8. Antal timer og opgaver vedr.
arkiv

Bilag: Status over arkivarbejdet
Bilag: Ufaglært arkivmedarbejder beskrivelse

9. Nye pjecer om kirkerne og
kapellet

Bilag: Overvejelser fra PR-udvalget
Forslag til pjecer fremvises på mødet.
Pjeceudvalg nedsættes.

10. Hvem har fuldmagter til konti
og dankort?
11. Familiearrangement til
foråret?

Banken har krævet ny dokumentation.

12. Mødedatoer for
menighedsrådet i 2019
a. Fastsættelse af dato for
menighedsmødet
13. Orientering fra
kontaktpersonen
14. Orientering fra kirkeværgerne
15. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten
16. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Ungdomshusets bestyrelse v.
Johs

Forespørgsel fra Aktivitetsudvalget og
sognemedhjælperen.
Åbent hus for børnefamilier på en fredag
Forventede udgifter:
Hoppeborg 1500 kr. og
tryllekunstner1500 kr.
Bilag: Møder for menighedsrådet 2019
Præsterne kommer med udspil til
passende tidspunkt.

Udvalg blev nedsat: Jytte,
organist Lene Kastrup, Bo.
Det skal udarbejdes en
arbejdsbeskrivelse.
Der er fundet en afløser til
timerne i januar og februar.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe:
Johs, John, Jan og Henrik. Pia kan
indkaldes ad hoc.
a.PR-udvalget, Rigmor og Trine
skal i samarbejde varetage
udarbejdelsen af det kommende
kirkeblad.
Menighedsrådet besluttede at
ansættelsesperioden udløber pr.
31.12.2019. Aftalen med hensyn
til timetal tages op inden
30.06.2019.
Arbejdsgruppen vedr. PR ( se
punkt 7) skal også tage sig af at
tage stilling til layout og kvalitet
vedr. pjecerne, når Trine går i
gang med at udarbejde forslag.
Udsættes til næste møde.
Menighedsrådet ønskede at bakke
op om dette arrangement.

Mødeplan er godkendt.
a. Henrik og Jan kommer med et
forslag til dato for årets
menighedsmøde

Jytte fortalte fra møde vedr. praktik.

Der er blevet talt om lydudfordringer i
Hvorup Kirke og i Nørre Uttrup Kirke.

Skjult rørskade. Forsikring har givet god
dækning.
Hele ungdomshuset er malet indvendigt.
Nyt komfur er sat ind. Rigtig godt
samarbejde med Krolfklubben om
lokalerne. Klubben har købt nyt inventar

Hvorup sogns Menighedsråd

17. Orientering fra præsterne

18. Eventuelt
19. Næste møde og salmevalg

til deres rum. Invitation fra
Krolfklubben til standerhejsning den
07.02.2019.
Præstegårdsudvalget:
Renoveringsopgaver er næsten afsluttet i
Selsøparken.
Henrik: Konfirmanderne begynder snart
på undervisning om eftermiddagen.
Beredskabsarbejdet: Der har været
korrespondance vedr. togulykken på
Storebæltsbroen.
Jan: Den første jul i kirken. Opmuntret
af kontakt med rigtig mange mennesker.
Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
Hvem vælger salme?

Bo Windfeldt

20. Afslutning v. sognepræsten

Hvorup sogns Menighedsråd

