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Formand: Anni M. Andersen 

 

 
 

 

Amalienborgvej 6                9400 Nørresundby                Tlf. 98 17 41 03                E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk 

Menighedsrådsmøde                                 Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 24. september kl. 19.00 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille mødesal 
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johannes Bruun Bindslev, Peter Nygaard Jensen, Bente Elise Løvgaard 
Kjær, Jytte G. Christensen, Erik Krone Jørgensen, Leif Hove Nielsen, Christian Lund Corneliussen, 
John Pedersen, Mogens Gottfred Jensen (sognepræst), Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Ask 
Mikkelsen (kirkegårdsleder), Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant, regnskabsfører), Rigmor 
Fredsgaard Jakobsen (sekretær) 

 

Fraværende med afbud: Rigmor Fredsgaard Jakobsen (ferie) – Bo Windfeldt er sekretær i stedet 

                                       Bente E. L. Kjær, Jytte Andersen, Leif H. Nielsen 

 

 Mogens Gottfred Jensen vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt på mødet uden kommentarer. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
mødet d. 20.8.2015 (bilag) 

Forhandlingsreferat godkendt på mødet uden 
kommentarer. 

3. Siden sidst Placering kontomæssigt af tidligere indkøbt maleri til 
kirkerummet.  

3a. Postlisten (se DAP og bilag) Ansøgning fra Cafe Kamillus kom for sent på og sættes 
derfor på dagsordenen til næste møde.  

3b. Sket siden sidst Der er ønske om punkt til næste møde omkring 
udvendig vandhane ved FDF-huset Ejerforholdet i 
forhold til FDF-huset skal synliggøres, og undersøges til 
næste møde v/Anni Andersen og Erik Krone og Peter 
N. Jensen. 

4. Køkken v. Leif Hove Nielsen (bilag) Orientering omkring køkkenforløbet og gennemgang af 
finansieringsplanen. Leif H. Nielsen finder sammen med 
udvalget ud af hvordan de yderligere konsekvenser på 
byggeprojektet kulegraves og afhjælpes. 

5. Ansøgning fra organist Lene Kastrup til 
honorar til musikere til rytmisk gudstjeneste. 
Udgift: 21.600 kr. (bilag) 

Beløbet er allerede bevilliget via budget 2016, hvor der 
blev tilført korområdet ekstra penge. 

6. Ansøgning fra organist Lene Kastrup til 
hæve-sænkebord til organistkontoret. Pris: 
1795 kr. eksklusiv. moms (bilag) 

Ansøgningen blev imødekommet med et beløb 
svarende til kroner 4.000,00 inkl. moms  

7. Ansøgning fra organist Lene Kastrup til 
køb af elpiano. Pris: 10.649 kr. med moms 
(bilag) 

Ansøgningen blev imødekommet til indkøb i budgetår 
2016.   

8. Tilbud på bannere til tårnet som PR for 
vore arrangementer v. Mogens G. Jensen 
(bilag) 

Udsat til næste møde, da udkastet endnu ikke er 
klargjort. 

9. Formulering af målsætning:  
  1. Fastholde gudstjenesten som grundpille i 
menighedens liv  

Der er arbejdet på at få denne målsætning sat på ord 
med et oplæg fra præsterne. Dette er gældende for 
begge punkter 1 som 2. 
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  2. Undervisning og forkyndelse for alle 
aldersgrupper 

Kaffepause  

10. Udgifter i forbindelse med 
vedligeholdelsesarbejder på præsteboligerne 
v. Johannes Bruun Bindslev. Tilbud: 197.125 
kr. inklusiv moms (bilag) 

Renovering maling af hegn, ny dør på skur, maling af 
pergola på GI8 er iværksat i forhold til renovering af 
SE13 er der renovering af tag, udskiftning af vindskeder 
m.v.  Der er forslag omkring provstilån til andel til SE13 
på ca. 160.000,00. Johs Bindslev og Bo Windfeldt 
sætter sig senere sammen og undersøger 
finansieringsmulighederne.    
 

11. Ansøgning til støtte til 12. Sankt 
Georgsgildernes juleprojekt v. John 
Pedersen (bilag) 

Ansøgning bevilliget til et beløb af i alt kroner 1000,00. 

12. Kompetencer til kirke- og 
kirkegårdsudvalg (bilag) 

Beslutning: Kirkegårdsudvalget forelægger ved større 
arbejder eller anskaffelser menighedsrådet inden 
iværksættelsen.  

13. Vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg 
(bilag) 

Beslutning: Vedtægt for kirkegårdudvalg på CKG 
vedtaget. 

14. Orientering fra kontaktpersonerne Ingen beslutning til dette punkt. 

15. Orientering fra kirkegårdslederen og 
medarbejderrepræsentanten 

Ingen beslutning til dette punkt. 

16. Orientering fra præsterne Ingen beslutning til dette punkt. 

17. Orientering fra enkeltpostindehavere og 
udvalg 

Ingen beslutning til dette punkt. 

18. Evt. Ingen beslutning på dette punkt. 

19. Næste møde og salmevalg Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00. Christian Corneliussen 
vælger salme. 

20. Afslutning  

 


