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

Menighedsrådsmøde                                 Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 22. oktober 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), Rigmor Fredsgaard Jakobsen 
(sekretær) 
Fraværende med afbud: Johannes Bruun Bindslev, Bo Windfeldt 
Stedfortrædere: Vita Johansen for Johannes Bruun Bindslev, kirketjener Anders H. Andersen for 
medarbejderrepræsentant Bo Windfeldt 
 
Christian Corneliussen vælger 
salme 

 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt. 
2. Godkendelse af 
forhandlingsreferat fra mødet d. 
24.9.2015 (bilag) 

Menighedsrådet godkendte forhandlingsreferatet. Et efternavn skal 
rettes på listen med afbud. 

3. Siden sidst  
3a. Postlisten (se DAP og bilag) De indkomne ansøgninger om at udstille kunst i kirken behandles i 

aktivitetsudvalget. 
3b. Sket siden sidst Ingen beslutninger. 
4. Køkken v. Leif Hove Nielsen Punktet kommer på d. 24. nov. 
5. Regnskab 2014 v. Bo Windfeldt Regnskabsfører Bo Windfeldts skriftlige beretning om regnskabet 

blev læst op. 
 
Afvigelserne i regnskab 2014 har følgende forklaringer:  
  
Formål 3 Kirkelige aktiviteter:  Der er budgetteret med 
1.992.600,00 og i regnskabet er der for 2014 forbrugt kroner 
1.594.038,12. Med mindre indtægter, men også mindre udgifter til 
løn og drift i øvrigt, hvilket giver en overskud på dette formål på 
kroner 398.561,88. Dette beviser at vi gør tingene i forhold til 
aktiviteter på den bedst mulige måde, og også kan stå mål med de 
budgettal, der lægges. 
  
Formål 5 Præsteboliger: Der er budgetteret med kroner 32.000,00, 
men for regnskabet 2014 lyder tallet på kroner 128.959,71.  Mindre 
indtægter her er der primært husleje, hvor budgettet ikke har været 
tilpasset, og derud over udgifter, øvrig drift hvori indgå vandskaden 
på MGJs bolig, hvor forsikringen ikke dækkede omkostningerne. 
Dette giver derfor mankoen på kroner 96.959,71 for formål 5. 
  
Formål 6 Administration:  Der er budgetteret med kroner 
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864.184,00 og reelt er tallet for 2014 kroner 1.350.743,65, altså en 
manko på kroner 486.559,65. I dette er en større andel til løn til 
afgående kordegn for assistance samt til regnskabshjælp til Henrik 
Kristoffersen. I forhold til udgifter i øvrigt er det her andelen af 
reguleringer er foretaget på foranledning af Henrik Kristoffersen, og 
derfor den store forskel i budget og reelt regnskab for 2014. 
 
Resultat af drift giver et samlet underskud på 110.963,78 kr.. 
Resultat af anlæg er en beholdning på 398.133,63 kr., da 
anlægsbevillinger skal bruges i 2015. Resultatopgørelsen giver 
287.169,85 kr. 
 
Menighedsrådet godkendte årsregnskab 2014 med ovenstående 
forklaringer. Menighedsrådet forventer at se revisors erklæringer på 
næste menighedsrådsmøde. 

6. Ansøgning fra Kamillus – 
KamillianerGaardens Hospice 
(bilag) 

Menighedsrådet besluttede at bevillige 1000 kr. 

7. Orientering om FDF- huset v. 
Anni Andersen (bilag) 

Menighedsrådet besluttede at de 4 medlemmer, der sidder i 
bestyrelsen for FDF-huset, undersøger hvordan ejerforholdet er, 
når det er en selvejende institution. John Pedersen tager ansvar for 
dette. 

8. Kursusønsker fra Rigmor F. 
Jakobsen (bilag) 

Menighedsrådet bevilligede Rigmors kursusønsker, da det er en 
del af hendes obligatoriske kordegneuddannelse. Prisen er 5056 
kr. for kirketjeneste for kordegne og 7900 kr. for kursus om 
samarbejde, kommunikation og faglig etik. Dertil kommer udgifter til 
forplejning og kørselsgodtgørelse. Samlet bliver det ca. 22.500 kr. 

9. Gudstjenesteliste for den 
kommende periode v. præsterne 

Menighedsrådet godkendte listen over gudstjenester. Det betyder 
bl.a., at der bliver 2 rytmiske gudstjenester i Hvorup Kirke om 
lørdagen, hvor der er mulighed for dåb. 

10. Vedtægter for kontaktpersoner 
(bilag) 

Under sygdom skal der skrives: Kirkekontoret og kontaktpersonen 
modtager alle sygemeldinger og raskmeldinger. Kontoret sørger for 
det praktiske, og kontaktpersonen er ansvarlig for, at det er i orden. 
Med denne rettelse blev vedtægterne for kontaktpersoner vedtaget. 

11. Indkøb i udlandet v. Ask 
Mikkelsen 

Menighedsrådet besluttede, at punktet tages op på næste møde, 
så regnskabsføreren kan høres i denne sag. 

12. Forbedring af lydforhold i 
kirkerne v. Leif Hove Nielsen 

Leif Hove Nielsen orienterede om tilbuddet. Menighedsrådet 
besluttede at nedsætte et udvalg, der arbejder frem mod en 
beslutning: Kirketjener Anders H. Andersen, Leif Hove Nielsen. 
 

13. Tilbud på bannere til tårnet v. 
Mogens G. Jensen (bilag) 

Ideen med et banner på tårnet er opgivet. Menighedsrådet 
besluttede i stedet at søge kommunen om tilladelse til at sætte rør i 
jorden til stolper, hvor der kan sættes bannere op. Mogens Gottfred 
Jensen og Anders H. Andersen tager ansvar for dette. 

14. Godkendelse af målsætning for 
gudstjenesten, undervisning og 
forkyndelse v. præsterne (bilag) 

Menighedsrådet godkendte det skriftlige oplæg til målsætning for 
gudstjenesten, undervisning og forkyndelse. 

15. Formulering af målsætning for 
      a. Diakoni 
      b. Mission, religionsmøde og 
kirkepolitik v. præsterne 

Denne formulering tages med til menighedsmødet i januar som et 
idekatalog, der kan arbejdes videre med på 
menighedsrådsmøderne i 2016. Frivillige, der gerne vil arbejde 
med målsætning og visioner, er velkomne til at være med i et 
udvalg. 

16. Orientering fra 
kontaktpersonerne 

Erik Krone Jørgensen fortalte, at alle menighedsrådsmedlemmer 
og ansatte snart modtager et eksemplar af personalepolitikken for 
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Hvorup Sogn. 
MUS-samtaler er begyndt. 
Der har været holdt et medarbejdermøde om psykisk arbejdsmiljø, 
hvor aftaler om sygemelding er skrevet ned. 

17. Orientering fra 
kirkegårdslederen og 
medarbejderrepræsentanten 

Ingen beslutninger til dette punkt. 

18. Orientering fra præsterne Et udvalg skal tilrettelægge menighedsmødet: Jytte Georgsen 
Christensen, Bente Elise Løvgaard Kjær og Mogens Gottfred 
Jensen Henrik Busk Rasmussen. 
Hækken om Mogens Gottfred Jensens have skal i år klippes af 
kirketjenerne. 

19. Orientering fra 
enkeltpostindehavere og udvalg 

Opbakning til at invitere folk fra Letland til næste år. 
Letlandsudvalget arbejder videre med at invitere. 

20. Evt.  
21. Næste møde og salmevalg Budgetmøde torsdag d. 5. nov. kl. 19.00. Vita Johansen vælger 

salme. 
Henrik Busk Rasmussen og Erik Krone Jørgensen melder afbud til 
dette møde. 

22. Afslutning  
 


