
 

 
Hvorup Sogn 

Menighedsrådet 
Formand: Anni M. Andersen 
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Menighedsrådsmøde                              Beslutningsprotokol           
Tid: Torsdag den 30.11.2017 kl. 19 – ca. 22 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, konfirmandlokalet 
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, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst)  

 

Indkaldte stedfortrædere: Ole Skovbo Thomsen, Peter Kjær 

Andre indkaldte:  Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær) 

  

Afbud: Vita Johansen, Jytte Andersen, Jytte Christensen, John Pedersen 

 

Leif Hove Nielsen vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
menighedsrådsmødet d. 26.10.2017 og 
02.11.2017 (bilag) 

Menighedsrådet godkendte forhandlingsreferaterne. 
Kommentar til forhandlingsreferat fra 26.10.2017 punkt 
15: Hvem var det fra Aalborg Kommune, der har 
godkendt, at lokalplanen er overholdt af 
Centralkirkegården? 
Det blev besluttet, at stedfortræder Ole Skovbo 
Thomsen kontakter Aalborg Kommune med henblik på 
et møde om lokalplanen. 

3. Siden sidst v. formanden 
a. Renovering af præsteboligen på Gildsigvej 
8. Provstiudvalget har frigivet 5 % puljemidler 
til denne udgift. 
b. Evaluering af afsked med Mogens Gottfred 
Jensen d. 19.11. 
c. To frivillige, der kan hjælpe med 
oprydningen efter julegudstjenesten med 
krybbespil d. 24.12. kl. 13.00.  
 

Orientering ved formanden. 
a. 100.000 kr. er bevilget til renoveringen af 

præsteboligen 
b. Stor tilfredshed med gudstjeneste og 

afskedsfrokost. 
c.  De to frivillige: Ingen meldte sig på mødet. 

Organisten skal opfordres til at spørge de unge 
korister. En mail sendes til hele 
menighedsrådet. 

4. Postlisten (bilag, se også post på DAP) Tilføjelse: En af ansøgningerne om praktik er nu blevet 
til en aftale. I denne uge er Lone begyndt i en praktik 
som kirketjener. 

5. Tag og tårn v. kirkeværge Christian 
Corneliussen  
a. Valg af arkitekt til renovering af NUKUK 

Menighedsrådet besluttede, at valg af arkitekt sættes 
på som punkt i januar. 

6. Tilbud på snerydning ved kirker og 
kirkegårde v. kirkeværgerne Christian 
Corneliussen og Leif Hove Nielsen (bilag) 

Menighedsrådet besluttede at sige ja til dette tilbud. 
Kirkeværge Leif Hove Nielsen vil dog undersøge 
tilbuddet nærmere i forhold til de angivne meter og de 
forskellige steder. 

7. Ønske om kirketjener-hjælp til markering 
af NUKUKs 50 års jubilæum (bilag) 

Menighedsrådet besluttede, at en kirketjener skal 
hjælpe med frokosten og desuden med middagen for 
tidligere kormedlemmer efter gudstjenesten. 
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8. Orientering om økonomien v. Bo Windfeldt 
a. Prioriteringer med hensyn til et eventuelt 
overskud på driftsregnskab 2017 

Kirkeassistance.dk har vurderet, at der ikke er plads til 
flere ekstraordinære udgifter i 2017. Kun nødvendige 
indkøb og alm. drift resten af året. Menighedsrådet 
besluttede, at sognemedhjælperen kan købe en ny 
bærbar computer, en whiteboard kan købes til 
konfirmandlokalet, og at kirketjenerne må købe en 
løsning på kalkproblemerne med kaffemaskinerne i 
samråd med kirkeværgen. 
Menighedsrådet besluttede, at de ansatte laver en 
prioritering af de resterende ønsker. 

9. Fornyelse af ansættelsesaftale med 
Kirkeassistance.dk – honoraransat 
regnskabsfører (bilag) 

Menighedsrådet besluttede at forny aftalen til samme 
pris og med samme antal timer.  

10. Valg af formand (skriftlig afstemning) Anni M. Andersen blev genvalgt som formand. 

11. Valg af næstformand (skriftlig 
afstemning) 

Johs B. Bindslev blev genvalgt som næstformand. 

12. Valg af enkeltmandsposter 
a. Kirkeværge for Nørre Uttrup Kirke 
b. Kirkeværge for Hvorup Kirke og 
Centralkirkegården  
c. Kasserer  
d. Kontaktperson 
e. Bygningskyndig 
f. Underskriftsberettiget 

Her var genvalg på alle poster, da alle var villige til at 
fortsætte. 
a. Christian Corneliussen  
b. Leif Hove Nielsen 
c. John Pedersen 
d. Jytte G. Christensen 
e. Børge Ziegler 
f. Anni M. Andersen og John Pedersen 
 

13. Valg til bestyrelsen for Ungdomshuset Johs Bruun Bindslev, John Pedersen, Anni M. 
Andersen og Vita Johansen. 

14. Mødedatoer for menighedsrådsmøder i 
2018 (bilag) 

Menighedsrådet godkendte mødedatoer. Udover disse 
møder skal der fastsættes datoer for en 
velkomstgudstjeneste for den nye præst, 
menighedsmøde, visionsdag, syn af kirker og 
kirkegårde samt en fælles fest for frivillige, 
menighedsråd og ansatte og ledsagere. 
Menighedsrådsmedlemmer bør lægge sig på sinde, at 
der er mødepligt til møderne. 

15. Orientering fra kontaktpersonen Kontaktpersonen har gennemført MUS-samtaler for de 
fleste ansatte. 

16. Orientering fra kirkeværgerne Leif Hove Nielsen orienterede om granpyntningen på 
kirkegårdene.  

17. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Bo Windfeldt orienterede om adventstidens 
udfordringer med mange arrangementer, det nye 
lønsystem, der skal bruges i 2018, og vores nye 
personregistreringsprogram. Alt dette kræver meget tid 
og opmærksomhed. 

18. Orientering fra enkeltpostindehavere og 
udvalg 
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget v. Jytte G. 
Christensen (bilag) 

a. Referat fra mødet i Kirke- og kirkegårdudvalget 
foreligger. 
b. Ungdomshusets bestyrelse. Johs B. Bindslev 
orienterede om renoveringen af huset, som nu er i 
gang. Forventes færdig til jul. 
c. Letlandsudvalget. Bente L. Kjær fortalte om det gode 
møde med de to lettiske venner, der var på besøg ved 
afsked med Mogens G. Jensen. 
1817 kr. er sendt som gave til venskabsmenigheden. 
Det blev indsamlet i forbindelse med afskedsdagen for 
Mogens. 
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d. Præstegårdudvalget. Johs B. Bindslev fortalte, at 
renoveringen af præsteboligen på Gildsigvej 
næsten er helt færdig. 

19. Orientering fra præsten Henrik Busk Rasmussen orienterede om 
julearrangementer og projekter i Nordjysk 
Pilgrimsforening. 

20. Eventuelt  

21. Næste møde og salmevalg Menighedsrådsmøde:  
Torsdag d. 4.1.2018 kl. 19.00 
Bo vælger salme. 
Afbud: Johs B. Bindslev 

22. Afslutning v. sognepræsten  

 


