Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 07.03.2019 kl. 19 – ca. 22
Sted: Nørre Uttrup Kirke
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)
Kirkeassistance.dk: Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen punkt 1-5
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), punkt 1-5
Per Jensen (kirkegårdsmedarbejder), oplæg

Beskrivelse

Johs vælger salme
Per Jensen

Fortalte om sit arbejde som
kirkegårdsmedarbejder

Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Tag og tårn – orientering v.
Christian og Ask

3. Kvartalsrapport for oktober
kvartal 2018 v. Kirkeassistance

4. Regnskab 2018 v.
Kirkeassistance

Bilag: a.Provstiudvalgets
beslutning d.5.3.2019:
Bemærkninger til revideret
rådgivningsaftale vedr. renovering
af Nørre Uttrup Kirke
b.Mails fra provstiet til stiftet
c.Vurdering fra Kgl.
Bygningsinskektør
Bilag: Kvartalsrapport
01.01.2018-31.12.2018

Bilag: Årsregnskab 2018

Menighedsrådet må afvente, at Aalborg
Stift indkalder til et nyt møde så hurtigt
som muligt. Det er Provstiudvalgets
beslutning.

Det samlede resultat er et underskud på
247.047,44 kr. Der er anvendt 399.996 kr.
til afdrag på lån i stiftsmidler. 22.942,50
kr. er brugt til anlægsudgifter vedr. anlæg
på Centralkirkegården.
Regnskabet blev gennemgået.
Årets resultat blev et underskud på
247.074,44 kr. Beløbet er modregnet i
frie midler. Derfor er de frie midler nu et
negativt beløb på 149.292 kr.
En gammel sag er kommet på plads:
Underskud på køkkenprojekt på 496990
blev delvis dækket ind af anlægsmidler,
der oprindelig var bevilget til belysning af
NUK og orgel i alt 413.768 kr.
Menighedsrådet vil snarest ansøge
provsten om tilladelse til at overskride

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

budget 2018 med 247.047, 44 kr.
Menighedsrådet har til hensigt at finde
besparelser de næste år, så de frie midler
igen vil være genskabt.

5. Prioritering af ønsker til
anlæg og drift til budget 2020

Bilag: Referat fra
økonomiudvalgsmødet d.
14.02.2019
Ønsker og behov fra ansatte –
indstillinger fra Økonomiudvalget

a. Budgetsamråd – forberedelser

a. Bilag: Anlægsprojekter oversigt
Hvad skal fremlægges på
Budgetsamråd?

b. Kopi og print – ønsker vi
fortsat leasing eller ønsker vi
køb af en maskine?
6. Siden sidst v. formanden
a. Budgetsamråd d. 26. marts kl.
19.00
b. Nyt fra Stormødet for
provstiet d. 27.02.2019
7. Planlægning af
menighedsmødet d. 7. april efter
gudstjenesten

a. Bilag: Dagsorden for
”Forberedende budgetsamråd”
b. Orientering ved deltagerne i
mødet
Bilag: Invitation til
menighedsmødet

8. Tilbud om Taxi til
gudstjenester og møder

Hvordan er det nu?
Hvordan kan det være fremover?

9. Aftale med præst Mogens
Jensen vedr. forbrugsafgifter fra
2017, opgjort i 2018.

Orientering v. Bo

10. PR-arbejdsgruppens
anbefalinger
11. Orientering fra
kontaktpersonen

Menighedsrådet godkendte regnskabet.
Regnskabet blev afleveret i
Økonomiportalen kl. 19.55.
Menighedsrådet bakker op om
økonomirådets indstillinger med flg.
bemærkninger:
Lys i kirkerum prioriteres, hvis der er
plads til det i budget.
2 bænke er allerede købt til at stille foran
kirken.
a. Menighedsrådet besluttede at
flg.anlægsprojekter skal fremlægges:
1. Renovering af konfirmandlokalet i
Nørre Uttrup Kirke (beskrivelse
udarbejdes af Ask og kirkeværge)
2. Renovering af
mandskabsbygningen på
Centralkirkegården
3. Renovering / omforandring af
sålbænke, murværk og vinduer på
Centralkirkegårdens bygninger
4. Renovering af sydøstlig indgang på
Centralkirkegården: Porte, døre
og murværk
b. Bo indhenter priser til næste møde,
hvor punktet tages op.

a. Ask, John og Christian deltager i
Budgetsamråd
b. Ingen beslutninger
Christian orienterer om sidste nyt vedr.
renovering af tag og tårn i stedet for Ole
Knudsen.
Bente tager tilbud hjem på mad til
frokosten.
Nuværende ordning fastholdes: Taxi til
søndagens gudstjeneste skal bestilles
senest torsdag kl. 13.00. Der kan også
bestilles Taxi til møder. Kan bestilles
samme dag senest kl. 13.00.
Menighedsrådet valgte i 2018 at dække
nogle forbrugsafgifter for el, varme og
vand for den sidste periode, et beløb på
ca. 8000 kr.
Punktet behandles på næste møde.

Orientering ved Jytte:
Buket er givet til 60 års
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12. Orientering fra
kirkeværgerne
13. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

14. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg

15. Orientering fra præsterne

16. Eventuelt
17. Næste møde og salmevalg

fødselsdag.
Praktikant på Centralkirkegården.
Jytte og Ask har deltaget i kursus
vedr. arbejdsmiljø.
Der arbejdes med stadig med
revidering af personalepolitik.
Medarbejdermøde onsdag d. 20.3.
kl. 10.30 – 13.00.
Intet nyt
Bo orienterede:
Ledig organistassistentstilling:
Samtaler planlagt i uge 13.
Temadag til efteråret om
kommunikation for medarbejdere
og menighedsråd. Udvalg arbejder
på at finde en person til at lave
oplæg. Senere følges dette op med
endnu en dag – mere praktisk
orienteret.
Aktivitetsudvalget (præsterne)
finder dato for arrangement med
Tværkulturelt Center for de tre
menighedsråd og evt.
menighederne. Johs vil finde
foredragsholderen.
Præstegårdsudvalget v. Johs:
Nødvendige smårenoveringer på
Gildsigvej 8.
Jan orienterede om
konfirmandforældreaften. Er på
obligatorisk uddannelse i uge 12.
Rigtig mange til
fastelavnsgudstjeneste i NUK.
Godt samarbejde med FDF.
Henrik orienterede om
inspirationsmøde vedr. fælles
sorggruppearbejde i 9400-området
Menighedsrådsmøde:
Hvem vælger salme?

Torsdag den 4. april kl. 19.00
Leif

18. Afslutning v. Jan Pahus
Nissen
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