Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 02.05.2019 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 1-3
Anders H. Andersen fortæller om sit arbejde
Afbud: Johs, Bente, Peter, John, Henrik

Beskrivelse
Anni valgte salme
En medarbejder får ordet

Kirketjener Anders fortalte om
sit arbejde

Dagsorden

Beslutninger

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

Bilag: Notat fra mødet d.
12.04.2019

3. Kvartalsrapport for januar kvartal v. Bo

Bilag: Kvartalsrapport

Godkendt
Konklusion: Der skal laves
yderligere screening, dvs. en
miljøvurdering af kirken. Arkitekt
Ole Knudsen skal udarbejde et
udkast til en rådgivningsaftale, der
dækker de opgaver der skal løses i
afklaringsfasen i 2019. Efteråret
2019 skal kirkeværgen Christian
kontakte provsti og stift med henblik
på at få indkaldt til et nyt møde.
Der er sammenlagt brugt 25 % af
udgiftsbudget og realiseret 25 % af
indtægtsbudget. Der skal dog fortsat
være meget opmærksomhed på
udgifterne, og der skal især være
fokus på de formål, hvor der er
forbrugt mere end 25 %.

4. Siden sidst v. formanden
a. Tak for støtte sommerlejren i Hørby
b. Evaluering af Menighedsmødet d. 7.4.

a. Tak for jeres støtte takkebrev
b. Bilag: Opsamling på tanker
og ideer fra mødet v. Jan
Godt fremmøde.

b. Opbakning til at arbejde videre
med idematerialet.

c. Tak til alle for indsatsen ved påskens
arrangementer
Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

d. Distriktsforeningens forårstur
lørdag d. 15. juni
5. Provstesyn den 29. maj kl. 8.00 – 16.30

d. Indbydelse til forårstur 2019

6. Leasing eller køb af kopimaskine?

Bilag: Oversigt over aftaler

7. Navne på døbte og viede i sognet
offentliggøres i kirkebladet?

Bilag: Forslag fra PR-udvalget

8. Gudstjenestens liturgi

Bilag: Hvem bestemmerr?
Overvejelser om forholdet
mellem autorisation og frihed i
Folkekirkens liturgi.
Gennemgang af 3 modeller for
ordning vedr. gudstjenesteliturgi ved Jan: Den
konservative, Den frie og
Mellemvejen.
Bilag: Aftale vedr.
Grundlovsdag for de ansatte ved
Nørre Uttrup Kirke

9. Grundlovsdag

Bilag: Program for dagen
Indkaldelse fra provsten

10. Orientering fra kontaktpersonen

Jytte orienterede: Der er
kommet ansøgninger til
organistassistentstillingen.

11. Orientering fra kirkeværgerne

Leif orienterede.

12. Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

Bo orienterede: Kirkeassistance
har udarbejdet oversigter på
udvalgte formål, så
medarbejderne kan få bedre
overblik mht. økonomi.
Intet nyt.

13. Orientering fra enkeltpostindehavere
og udvalg
14. Orientering fra præsterne

15. Eventuelt

16. Næste møde og salmevalg

Jan orienterede om påskens
gudstjenester og arrangementer.
Konfirmation forberedes i
denne tid.
Indvielse af det nye hospice den
9. maj. Det kræver tilmelding til
sekretær på hospice.
Åbent hus den 14. og 15. maj kl.
14 – 17. Her er alle velkomne.
Menighedsrådsmøde:

Tilmelding til kirkekontoret senest
torsdag d. 23. maj kl. 12.00
Deltagere i frokosten skal melde sig
til kirkekontoret senest mandag kl.
12.00. Christian er kirkeværge ved
alle syn.
Menighedsrådet besluttede: Der
kigges på køb af kopimaskine til
budget 2021 og 2022 i forbindelse
med udløb af leasingaftalen.
Der er opbakning til at navne på
døbte og viede sættes i kirkebladet,
når nødvendigt samtykke er
indhentet. Første gang bliver i
kirkebladet for dec. 2019- marts
2020.
Menighedsrådet fandt det oplagt, at
der skal arbejdes med gudstjenestens
liturgi i fremtiden.

Menighedsrådets beslutning fra
14.06.2012, der beskriver
Grundlovsdag som en ”lukkedag”,
hvis der ikke er planlagt en kirkelig
handling, gælder indtil videre.
Ansættelsesudvalget vil tage sig af
samtale og prøvespil.
Menighedsrådet har givet udvalget
myndighed til udvælgelse af den
bedst egnede.

Torsdag den 6. juni kl. 19.00

Hvorup sogns Menighedsråd

Hvem vælger salme?

Rigmor

17. Afslutning v. Jan

Hvorup sogns Menighedsråd

