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Leif Hove Nielsen vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
forhandlingsreferat fra mødet d. 
16.02.2017  og 02.03.2017 (bilag) 

Begge forhandlingsreferater blev godkendt. 

3. Regnskab 2016 v. 
Kirkeassistance.dk (bilag) 

Årets resultat af driften blev et underskud på 429.552 kr. (beløbet 
modregnes i frie midler). 
Menighedsrådet godkendte efter gennemgang regnskabet for 2016 
den 23. marts 2017 kl. 19.30. 
 

4. Siden sidst 
a. Landsforeningens blad – hvem 
får det? 
b. Julemarked i samarbejde med 
FDF 
c. Udlån af lokaler ? 
d. Energimærkning af kirkens 
bygninger 
e. Stiftsmenighedsrådsstævne 
lørdag den 20. maj (bilag) 
f. Torsdag d. 2.11.2017: 
Menighedsrådsmødet flyttes til 
kl.16.30 på p.g.a. Syng Dansk Dag 
g. Torsdag d. 30.11.2017 bliver der 
MR-møde, da mødet onsdag den 
29.11 flyttes til torsdag 

4a. Menighedsrådet bakkede op om at en stedfortræder også kan 
få bladet tilsendt. 
4b. Der holdes fast ved at fortsætte samarbejdet med FDF om 
julemarkedet. 
4c. En aktuel ansøgning om lån af lokaler: Et flertal stemte imod 
dette udlån. 
4d. Energimærkningen for de to præstegårde er stadig gyldige. 
Kirkerne skal ikke energimærkes. Kirkegårdsleder Ask Mikkelsen 
undersøger, om der skal gøres noget mht. bygninger på 
Centralkirkegården og mandskabsbygning i Hvorup. 
4f og g. Menighedsrådet accepterede den nye plan for møderne. 

4h. Postlisten (se DAP) Ingen beslutning til dette punkt. 

4i. Sket siden sidst Ingen beslutninger til dette punkt. 

5. Tag og tårn v. Nørre Uttrup Kirke 
v. Christian Corneliussen og Ask 
Mikkelsen 
5a. Anlægsprojekter til 2018, der 
fremlægges på provstiets 
budgetsamråd v. Ask Mikkelsen og 

5. Menighedsrådet afventer svar fra provsten angående 
undersøgelse ved Teknologisk Institut. 
5a. Anlægsprojekter for 2018: 
Sålbænke renoveres på Centralkirkegården:  
Omforandring og renovering af indgange til Centralkirkegården er 
delt i to:  
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kirkeværger Renovering af kølefaciliteter,og kapellet   
Fliseområder rundt om kirken skal sænkes med nye fliser  
Udskiftning af vinduer i den nordlige del Nørre Uttrup Kirke. Tilbud 
med pris er på vej. 

6.  Medarbejdernes og MR-
medlemmernes deltagelse i 
koncerter og arrangementer – 
oplæg til personalepolitik v. Bo 
Windfeldt (bilag) 

Menighedsrådet bakkede op om forslaget. 

7. Ansøgninger om økonomisk 
støtte (bilag til alle tre formål) 
a. Tværkulturel Kristen Sommerlejr 
på Hørby Efterskole 
b. Gratis dåbsartikler til alle 
sognehjemmesider via Danmarks 
Kirkelige Mediecenter 
c. Kirketeltet på Nibe Festival 

Menighedsrådet besluttede 
7a. At støtte med 2500 kr. til Tværkulturel Kristen Sommerlejr 
7b. At støtte med 1000 kr. til Danmarks Kirkelige Mediecenters 
projekt med dåbsartikler 
7c. At støtte Kirketeltet på Nibe Festival med 1000 kr. 

8. Økonomiudvalgets forarbejde til 
budget 2018 (bilag) 

Menighedsrådet besluttede flg. for budget 2018: Der skal være 
plads til flg. indkøb til Nørre Uttrup Kirke: 
Køb af 4 nye borde til lille til sal: ca. 31.000 kr. 
Ny mørklægningsgardin til lille sal: 9.600 kr. 
Gulvvaskemaskine: Ca. 15.000 kr. 
Under formålet Kirkelige aktiviteter skal der være plads til aflønning 
af 10 nye sangere ved gudstjenester: 20.000 kr. 
Der skal afsættes 40.000 kr. til efteruddannelse for de ansatte. Det 
betyder, at  organist, sognemedhjælper, 1 kirketjener og 1 kordegn 
kan deltage i årskursus og andre relevanter kursus i løbet af året. 
 
For 2017 besluttede menighedsrådet flg.: 
Flg. efteruddanelseskurser:bevilges: Kulturforståelse – interkulturel 
kompetence i jobudøvelsen til Bo Windfeldt. 
Landskursus og Godly Play til sognemedhjælper Pia Jensen. 
Landskursus til kirketjener. 
Det bliver i alt ca. 12.500 kr. 
 
Desuden godkendes aflønning af 10 korpigers medvirken ved 
gudstjenester, i alt 8500 kr. 
Desuden blev flg. godkendt: Indkøb af blå måtter til 
børnearrangementer til ca. 6300 kr. og indkøb af ny computer til 
organisten til ca. 7200 kr. 
 
Der må straks igangsættes indkøb af mikrofoner til kor og 
headsetpakke til sognemedhjælper (ca. 16.000 kr.) samt en 
generel forbedring af lyden i Nørre Uttrup Kirke (24.200 kr.). 
Musikhandler Per Ejstrups tilbud skal benyttes. 
 
Medarbejderne kan i samråd med kirkeværge indkøbe småting, 
når det ligger under ca. 2000 kr. 
 
Menighedsrådet besluttede at sende en ny ansøgning til 
Trygfonden vedr. en ny hjertestarter. Ole Skovbo Thomsen og 
Jytte Andersen laver ansøgningen. 

9. Orientering fra kontaktpersonen Ingen beslutninger til dette punkt. 

10. Orientering fra kirkeværgerne Ingen beslutninger til dette punkt. 

11. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Ingen beslutninger til dette punkt 
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12. Orientering fra 
enkeltpostindehavere og udvalg 
 

Ingen beslutninger til dette punkt. 

13. Orientering fra præsterne 
Sjælesorg på nettet – og på vores 
hjemmeside 

Menighedsrådet bakkede op om at sjælesorg bliver synlig på 
sognets hjemmeside.  
Vita Johansen lovede at hjælpe til på konfirmationsdagen d. 12. 
maj med at holde opsyn ved telegrammerne. 

14. Eventuelt Ingen beslutninger til dette punkt. 

15. Næste møde og salmevalg Torsdag den 27. april kl. 19.00. Jytte Georgsen Christensen 
vælger salme. 

16. Afslutning  

 


