Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 07.02.2019 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
Per Jensen (kirkegårdsmedarbejder) – en medarbejder får ordet
Afbud: Jan, Christian, Leif og Per (Per inviteres til næste møde)

Beskrivelse
Bo vælger salme

Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Tag og tårn – kort orientering
v. Christian og Ask
3. Budgetstyring v. Bo

Godkendt
Ingen beslutninger

Intet nyt
Bo orienterede menighedsrådet, om
hvordan ledelse og ansvar hænger tæt
sammen med budget- og
økonomistyring.

a. Udgifterne efter et provstesyn –
hvordan kan de klares?

a. Bilag: Et eksempel på provstesyn
og udgifter
- Udgifter kan fordeles over flere år.
Der skal ske en prioritering. Skal
tænkes ind ved budgetlægning.

b. Ønsker og behov fra ansatte og
udvalg og budgetlægning

b. Bilag: Når de ansatte skal købe ind
– fra MR-mødet 01.03.2018.
Beløbsgrænser.
Bilag: Eksempel fra budget på
formål, underformål, art

b. Der er behov for at
Kirkeassistance udarbejder
oversigter til kvartalsrapporterne, så
der er overblik over både
formålskonti og artskonti.

4. Beslutninger vedr. økonomi for
1. og 2. kvartal 2019. Orientering
v. Bo

Hvilke udgifter ligger fast? Er der
udgifter, der kan vente til senere på
året? Er der fomålskonti, der skal
ændres?

Økonomiudvalget udarbejder oplæg
til næste menighedsrådsmøde vedr.
disse spørgsmål.

5. Siden sidst v. formanden
a. Økonomiudvalget mødes den
14.02.2019
kl. 13 – 15
Amalienborgvej 6

a. Hvem deltager?

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

Anni, Johs (afbud pga. ferie), John,
Jytte, Henrik, Jan, Ask, Bo og
Rigmor
E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

b. Stormøde i provstiet onsdag d.
27.02.2019
kl. 17 – 21.30. Fælles tilmelding.

b. Bilag: Invitation og program.
Tilmelding til kirkekontoret senest
14.02. kl. 12.00

c. Kirketælling

c. Bilag: Kirketællingsoversigt

d. Provstesyn onsdag d. 29. maj
2019
kl. 8.00 – ca. 16.30

d. Bilag: Indkaldelse fra provsten

e. Invitation til Kirkebrunch søndag
d. 10.02.2019 mellem 11.30 0g
15.00

Bilag: Invitation – mail på DAP
29.01.2019
Sted: KOMPAS Hotel Aalborg

6. Hvem har fuldmagter til konti og
dankort?

Banken har krævet ny
dokumentation.

7. PR-arbejdet i Nørre Uttrup Kirke

Arbejdsudvalget gav en orientering
v. Johs

8. Ansøgning om økonomisk støtte
til Påskelejr 2019 – Kristeligt
Forbund for Studerende

Bilag: Ansøgning om økonomisk
støtte
Anbefaling: Ca. 1.000 kr., når andre
Aalborg-kirker også er med
Medlemskontingent for en
sognemenighed: 1.200 kr. om året
Bilag: Om Tværkulturelt Center –
mail fra Johs

9. Medlemskab af Tværkulturelt
Center? v. Johs

10. Ledig organistassistentstilling
fra 01.02.2019 v. Jytte og Bo

Ansættelsesudvalgets arbejde:
Bilag: Forslag til arbejdsbeskrivelse

11. Dato og indhold for
menighedsmødet v. præsterne

Forslag: Søndag den 7. april efter
gudstjenesten

d. Menighedsrådets
bygningskyndige inviteres til at
deltage.

Bo, Kirkeassistance.dk og Rigmor
er tildelt fuldmagt. Gamle
fuldmagter slettes i banken.

Menighedsrådet bevilgede 1000 kr.

Opbakning til at invitere en
repræsentant fra Tværkulturelt
Center til at fortælle. Johs laver en
aftale. Menighedsråd og præster fra
de andre sogne og Baptistkirken
inviteres i 9400-området.
Menighedsrådet bakkede op om
den foreliggende
arbejdsbeskrivelse. Udvalget
arbejder på at finde den rette.
Søndag den 7. april er godkendt.
Der satses på, at arkitekt Ole
Knudsen deltager for at kunne
redegøre om planer for renovering
af kirkens tårn og tag. Debat og
ideudveksling om møder og
arrangementer. Præsterne laver en
endelig plan for mødet.

12. Orientering fra kontaktpersonen Jytte fortalte: Samtaler med
medarbejdere
13. Orientering fra kirkeværgerne
Afbud fra begge.
14. Orientering fra
Bo orienterede: Lønsystemet
medarbejderrepræsentanten
fungerer nu uden store problemer.
Korister over 18 år skal nu have
ansættelseskontrakt. Det er kommet i
orden her.
15. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget v.
a. Bilag: Referat fra
Jytte
Kirkegårdsudvalgets møde d.
29.01.2019

Hvorup sogns Menighedsråd

b. Letlandsudvalget

c. Præstegårdudvalget

d. Ungdomshuset

16. Orientering fra præsterne

17. Eventuelt

18. Næste møde og salmevalg

Overvejelser om græspleje på nye
måder. Ønske om tre
anlægsprojekter til budget 2020.
Orientering om en sag vedr. en urne.
Stiftet undersøger nu, hvordan sagen
kan takles.
b. Bente oplæste en julehilsen fra
menigheden i Katlakalns.
c. Johs orienterede: Tilbud fra to
VVS-firmaer vedr. problemer med
varmesystemet på Gildsigvej 8 tages
hjem
d. Johs orienterede: Krolfklubben
inviterede til hyggelig
standerhejsning i dag.
Generalforamling for Ungdomshuset
d. 18. marts.
Henrik fortalte: Stor dåbsfest i januar
for døbte børn på 3-6 årige.
Folkekirkens Familiestøtte er et
tilbud til familie med udfordringer.
Landsindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp tages op igen her i sognet.
Er der nye muligheder i Hvorupgårdområdet?
Landsmødet for
menighedsrådsmedlemmer d. 10.-12.
maj
Menighedsrådsmøde
Hvem vælger salme?

b. Opfordring til udvalget: Overvej
hvordan samarbejdet/venskabet kan
bredes ud til nye relationer.

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
Johs

19. Afslutning v. Henrik

Hvorup sogns Menighedsråd

