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

Menighedsrådsmøde                                 Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 19. maj kl. 19.00 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille mødesal 
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johs 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). 
Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen (Kirkeassistance.dk) deltager under punkt 1-4. 
Fraværende med afbud:  

 

 Bente Elise Løvgaard Kjær vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsordenen. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
menighedsrådsmødet d. 7.4.2016 (bilag) 

Menighedsrådet godkendte forhandlingsreferatet. 
 

3. Siden sidst  

3a. Postlisten (se DAP og bilag) Ingen beslutninger til dette punkt. 

3b. Sket siden sidst Ingen beslutninger til dette punkt 

4. Kvartalsrapport v. Kirkeassistance.dk (bilag) Efter Erik Sondrup Andersens gennemgang blev 
kvartalsrapporten godkendt. Budget 2016 følges 
pænt. Kirken har haft et forbrug på 23 % af 
udgiftsbudgettet. 

5. Kirkens 40 års fødselsdag Menighedsrådet nedsatte et udvalg til at tilrettelægge 
fejringen: Bente Elise Løvgaard Kjær, Henrik Busk 
Rasmussen, organist Lene Kastrup, Pia Jensen, Johs 
Bruun Bindslev, John Pedersen Pedersen, Margit 
Kristensen. Udvalget kan invitere relevante personer 
til at deltage i arbejdet. Johs Bruun Bindslev indkalder 
udvalget. 

6. Menighedsrådsvalg 2016 v. Peter Jensen Valgudvalget deltager i et valgkursus mandag d. 30.5. 
i Lindholm Kirke. 
 

7. Orientering om 
a. åbningstider i kirken 
b. samarbejde i Hvorup Sogn 

a. Menighedsrådet har besluttet, at kirken skal være 
åben på mandage fra 1. august. Det betyder, at 
kirkekontoret skal være åbent 5 dage om ugen. 
b. Menighedsrådet har besluttet, at samarbejdet i 
Hvorup Sogn skal udbygges mellem de ansatte på 
Centralkirkegården og ved Nørre Uttrup Kirke. 
Kirkegårdsleder Ask Mikkelsen skal fra 1. august 
være daglig leder for kirketjenerne ved Nørre Uttrup 
Kirke. 

8. Ansøgning fra FDF Nørre Uttrup (bilag) Menighedsrådet besluttede at give et tilskud på 2500 
kr. til indkøb af udendørs gasblus. Menighedsrådet 
anbefalede, at de undersøger priserne på markedet 
før køb.  



 
 
 
 

Hvorup sogns Menighedsråd 

9. Ansøgning om tilskud til sommerlejre (bilag) Menighedsrådet besluttede at give et tilskud på 2000 
kr. til formålet. Derudover blev det besluttet, at 
sognemedhjælperen skal opmuntre børn her i sognet 
til at deltage i Aalborgkredsens sommerlejre på 
Storskovlejren ved Dronninglund.  Der er sat 1000 kr. 
af til økonomisk at støtte børn i sognet, der har brug 
for et økonomisk bidrag for at komme af sted. 

10. Taget på kirken v. Christian Corneliussen 
og Ask Mikkelsen 

Menighedsrådet besluttede, at der i dette år kan 
bruges ca. 5000 kr. til en rådgiver, der kan giver et 
bud på, hvad et renoveringsprojekt for tag og tårn kan 
indeholde. 
Desuden besluttede menighedsrådet, at der på 
budget 2017 skal sættes penge af til 
projektbeskrivelse (forprojektering).  
I budget 2018 forventes det, at der skal afsættes 
penge til selve renoveringsarbejdet. 

11. Lyd i kirken v. Christian Corneliussen Menighedsrådet besluttede, at deltagerne i 
gudstjenesterne skal spørges om deres oplevelse af 
lyden. Præsterne har ansvar for dette. 

12. Orientering fra kontaktpersonen Ingen beslutninger til dette punkt. 

13. Orientering fra kirkeværgerne Ingen beslutninger til dette punkt. 

14. Orientering fra kirkegårdslederen og 
medarbejderrepræsentanten 

Kirkegårdslederen orienterede om, der i dag har 
været et møde med naboer til Centralkirkegården. De 
er bekymret over den kommende vaskeplads’ 
placering og evt. lydgener derfra. Menighedsrådet 
besluttede, at Ask Mikkelsen skal undersøge, om alle 
regler er overholdt bl.a. ved at kontakte Aalborg 
kommune. Menighedsrådet imødekom naboernes 
ønske om, at der snarest muligt indkaldes til et nyt 
orienterende møde. 
Menighedsrådet blev orienteret om en mail, som 
kirkegårdsleder Ask Mikkelsen har sendt til provst Ole 
Rysgaard Madsen.  

15. Orientering fra præsterne  Menighedsrådet tog til efterretning, at biskoppen har 
givet Mogens Gotfred Jensen ”forlagt tjeneste” i 3 
måneder, juni, juli og august. 

16. Orientering fra enkeltpostindehavere og 
udvalg 

Ingen beslutninger til dette punkt 
Økonomiudvalgsmøde den 25.5. kl. 13 – 15. Peter 
Nygaard Jensen har meldt afbud. 

17. Evt. Menighedsrådet vil foreslå, at der etableres en flad 
plads i Skanseparken til telt og scene ved 
arrangementer som fx Skansegudstjenesten. Det 
tages op til evalueringsmødet om 
Skansegudstjenesten. 

18. Næste møde Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 (Budget 2017) 
Afbud fra Erik Krone Jørgensen  

19. Afslutning  

 


