Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 04.04.2019 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)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), punkt 1-2
Afbud: John, Ask

Beskrivelse

Leif vælger salme
En medarbejder får ordet

Bo fortalte om kordegne-arbejdet.

Dagsorden

Beslutninger

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

3. Siden sidst v. formanden
a. Budgetsamråd d. 26.03.2019

b. Uddeling af kirkeblade
c. Bedre sikkerhed for
kormedlemmer ved orglet

d. Kursus: Kursus vedr. DAP d. 8.
maj kl. 17.00-21.00 i Hals.
Distriktsforeningen.

e. Medlemsundersøgelse fra
Landsforeningen af Menighedsråd
f. Distriktsforeningens forårstur d.
15.06.2019
4. Sidste planlægning af
Amalienborgvej 6

Bilag: Invitation fra Aalborg Stift til
møde fredag d. 12. april kl.10.30 –
12.00.

Deltagere fra sognet her:
Arkitekten, Christian, Ask,
Anni, Henrik og evt. Jan.
Christian og Rigmor udarbejder
en mappe med vigtige papirer i
sagen.

a. Orientering v. Christian

a. Der blev talt om
selvfinansieringsprocent for
kirkegårdene og merudgift i
forbindelse med den nye
ferielov på 2020 budget.
b. Dette ønske respekteres
selvfølgelig.
c. Anders har lavet aftale med en
tømmermester.

b. ”Nej tak” til kirkebladet fra en borger
c. Anders og kirkeværge tager ansvar for
at udvælge bedste tilbud på forhøjelse af
rækværk
d. Bilag: Den digitale Arbejdsplads – en
hjælper til de daglige opgaver.
Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 23. april til
kirkekontoret

d.

e. En opfordring til at deltage i
undersøgelsen, der ligger på
DAP

Bilag: Invitation til menighedsmødet

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

Der blev aftalt, at deltagende
E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

menighedsmødet søndag d. 7. april
efter gudstjenesten

Hvem kan hjælpe til med praktiske
opgaver?

menighedsrådsmedlemmer
hjælper hinanden.
Mødeleder: Anni

5. Ansøgninger om økonomisk
støtte
a. Kirketeltet på Nibe Festival

Bilag:
a. Ansøgning om støtte til Kirketeltet på
Nibe Festival 2019 (1000 kr. er givet i
2017)
b. Støtte til Fuldstændig Fri 2019 (nyt)

b. Fuldstændig Fri 2019
c. Ansøgning om tilskud til sommerlejre
(1000 kr. er givet i 2018)

a.1000 kr. bevilges

b. 1000 kr. bevilges
Leif undersøger, om en ung kan
fortælle om at være deltager på
menighedsrådets møde d. 6.6.
c. 1000 kr. bevilges

c. Sommerlejre DFS
6. Rygepolitik

Bilag: Uddrag fra Personalepolitik,
vedtaget på MR-mødet d. 20. august
2015
7. Årsmøde 2019 for
10.-12. maj på Hotel Nyborg Strand.
menighedsrådsmedlemmer
Hvem vil med? Tilmeldingsfrist:
mandag d. 1. april kl. 12.00.
8. Valg af arbejdsmiljørepræsentant a. Der blev ikke valgt en ny
på Medarbejdermødet
repræsentant for de ansatte. Hvad kan vi
gøre?
9. PR-arbejdsgruppens
Bilag: Noter fra møde i PRanbefalinger
arbejdsgruppen

10. Orientering fra kontaktpersonen Bilag: Referat fra Medarbejdermødet d.
a. Orientering fra
20.03.2019
Medarbejdermødet
11. Orientering fra kirkeværgerne
Leif: Hvorup Kirke er kalket uden
særlige reparationer.
12. Orientering fra
Bo: Organiststilling er stadig ledig. Frist
medarbejderrepræsentanten
udsat til 1. maj.
Der er fundet afløsere til de fleste
kirkelige handlinger og gudstjenester,
hvor der er brug for en organistvikar.
Men der er tidspunkter, hvor det er svært
at finde afløsere.
Næste uge er der pres på, fordi der er
mange påskearrangementer og der er
kun én kirketjener på arbejde.
13. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Ungdomshuset v. Johs
a. Bilag:
Bestyrelsesmøde d. 18.03.2019
Generalforsamling d. 18.03.2019
4 medlemmer fra menighedsrådet er
med i bestyrelsen. Johs blev genvalgt

Den foreliggende rygepolitik
blev godkendt.
Ingen er tilmeldt.

Punktet tages op inden august.

Opbakning til at PRmedarbejder bruger 10 timer til
PR-arbejde (herunder især
udarbejdelse af ensartet layout
for kirkens PR, forslag til nyt
layout for kirkebladet og
udarbejdelse af pjecer) og 10
timer til arkivarbejde indtil
31.12.2019.
Ingen beslutning.

Ingen beslutning

Hvorup sogns Menighedsråd

b. Letlandsudvalget

14. Orientering fra præsterne

15. Eventuelt
16. Næste møde og salmevalg

som formand. På Ungdomshusets grund
er lysmaster nu sat op med sensor.
Kameraerne er også sat op. Formål: At
dæmme op for ubudne gæster på
grunden.
Invitation er sendt til venner i Letland.
Valgmulighed mellem 2 weekender: 2325. august eller 6-8. september
Henrik: Frivillige efterlyses til
konfirmationsgudstjenester til vagt ved
telegrammer og skærmpasning:
17.5.Vita passer på telegrammer. Johs
giver besked, om han kan.
Jan: Har haft 2. uge på efteruddannelse.
Påskemåltid skærtorsdag – en
opfordring til at deltage.
Menighedsrådsmøde:
Hvem vælger salme?

Torsdag den 2. maj kl. 19.00
Anni

17. Afslutning v. Henrik

Hvorup sogns Menighedsråd

