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Menighedsrådsmøde                                     Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19 – ca. 22 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal 
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), Jan 

Pahus Nissen (sognepræst) 

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

 

 Afbud: Jytte Andersen 

 

Bente Kjær vælger salme  
Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af 
forhandlingsreferat fra 
menighedsrådsmødet d. 4.1.2018 
(bilag) 

Forhandlingsreferat blev godkendt. 

3. Siden sidst v. formanden 
a. Velkomstreception for Jan Pahus 
Nissen søndag d.4.2. efter 
gudstjenesten 
b. Ophavsret og kirkens brug af 
billeder fra nettet. ”VISDA” (Visuelle 
Rettigheder Danmark) forvalter 
disse rettigheder. Betaling: 0,72 kr. 
pr. folkekirkemedlem, i alt 3.314, 16 
kr. 

a. Velkomstreception: Maden er bestilt ved et firma. Der er 
bestilt til 110 personer. 
b. Menighedsrådet tog denne årlige udgift til efterretning. 

4. Tag og tårn v. kirkeværge 
Christian Corneliussen  

Kirkeværgen fortalte, at der den 25.01. var møde med 
arkitekten, Ole Knudsen. Han vil lave et forslag til handlingsplan 
og beskrivelser, der skal sendes ind til stiftet. Til helhedsplanen 
har Christian oplyst flg. ønsker: Ny varmestyring, 
gulvrenovering, renovering af toiletter, renovering af 
elinstallationer, bedre lyd i store sal og lille sal, evt. udskiftning af 
vinduer og døre med henblik på bedre udnyttelse af energi og 
niveautilpasning af de udendørs flisebelægninger. 
Tidsplan: Arkitekten forventer, at arbejdet skal laves over 3-4 år. 

5. Elsikkerhedstest v. Christian 
Corneliussen (bilag) 

Menighedsrådet besluttede at de nødvendige HPFI-relæer skal 
monteres, så vores elsystem er lovligt, og en elsikkerhedstest 
kan udarbejdes. Tilbuddet er på 17.500 kr. eksklusiv moms. 

6. Ansættelseskontrakt for 
kirkeassistance.dk for en 3-årig 
periode (bilag) 

Menighedsrådet accepterede den foreliggende 
ansættelseskontrakt, der også indeholder  budgetrelaterede 
møder og budgetudarbejdelse. 

7. Oprydning i arkivet (bilag) v. Bo 
Windfeldt 

Menighedsrådet besluttede at bevillige i alt 40 timer til denne 
opgave, ud over kordegnenes faste arbejdstid. 

8. Planlægning af menighedsmødet 
den 22.april efter gudstjenesten 

Frokosten: Smørrebrød/håndmadder. Pølsehorn til børnene. 
Bente Kjær tager ansvar for bestilling af mad. Ingen tilmelding. 



 
 
 
 

Hvorup sogns Menighedsråd 

(bilag) Program for børn under menighedsmødet evt. ved Pia Jensen. 
Arkitekt Ole Knudsen spørges af Christian Corneliussen, om han 
vil fortælle om ”Renovering af kirkens bygninger”. 

9. Ny plan for menighedsrådsmøder 
og øvrige møder (bilag) 

Menighedsrådet godkendte den foreliggende plan. Det blev 
indskærpet af formanden, at der er mødepligt til disse møder. 

10. Et ønske om opmåling 
/matrikulering af kirkens grund.              
Pris: Ca. 20.000 kr. v. Johs Bruun 
Bindslev 

Menighedsrådet besluttede at få opmålt kirkens grund. 
Christian Corneliussen skal undersøge prisen på opgaven, at et 
vagtselskab går en runde 2 gange i døgnet omkring 
Ungdomshusets grund. 
Johs Bruun Bindslev udarbejder et kort reglement, der kan 
opsættes ved de nye shelters. 

11. Et medlem af menighedsrådet 
ønsker at udtræde. Se 
Bekendtgørelse af Lov om 
Menighedsråd § 15 og § 16. 

Menighedsrådet gav deres samtykke til, at Jytte Andersen kan 
udtræde af menighedsrådet. Tak for hendes indsats i 
menighedsrådet. 
Første stedfortræder Ole Skovbo Thomsen kan herefter træde 
ind i menighedsrådet som menigt medlem. Anne Lene Pugholm 
har sagt ja til at være anden stedfortræder. 

12. Orientering fra kontaktpersonen Jytte Christensen fortalte, at alle MUS-samtaler er gennemført 
for medarbejdere ved Nørre Uttrup Kirke.  

13. Orientering fra kirkeværgerne Christian Corneliussen fortalte, at der er problemer med at 
regulere varmen i kirken.  
Udsugning på dametoilet er udskiftet. 
Bygningskyndige Børge Ziegler kan deltage på det fastlagte 
kirkesyn den 12. april. 
Leif Hove Nielsen vil indkalde naboerne til Centralkirkegården til 
et dialogmøde i nær fremtid. 

14. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Bo Windfeldt fortalte om de fortsatte store problemer med det 
nye lønsystem. Første lønkørsel har betydet kæmpeudfordringer 
som fx manuel lønberegning til nogle medarbejdere. 
Han fortalte om et kommende forslag om at skifte hostmaster til 
vores mailsystem. Forslaget forelægges på næste MR-møde. 

15. Orientering fra 
enkeltpostindehavere og udvalg 

Letlandsudvalget: Bente Kjær har fortalt venskabsmenigheden, 
om at vi har fået en ny præst. Venskabsmenigheden vil gerne 
have et besøg denne sommer, da det er 20 år siden 
menighedsvenskabet begyndte. 
Johs B. Bindslev fortalte: Aalborgprovstiernes Menighedspleje 
har holdt generalforsamling med god tilslutning.  
Ungdomshusets bestyrelse har møde den 12. februar. Huset er 
renoveret og nye shelters er på plads. Samarbejdet med 
Krolfklubben fungerer godt. 
Johs B. Bindslev fortalte, at han forventede, at der snart kan 
aftales et møde med repræsentanter fra Nørresundby Sogns 
menighedsråd, hvor der kan tales om samarbejde om Stigsborg 
Brygge. 

16. Orientering fra præsterne Henrik Busk Rasmussen fortalte om de første opgaver, der skal 
samarbejdes om. Har deltaget i kursus om bibelsk sjælesorg. 
Tilgivelse er meget centralt. Det er i samarbejde med 
Bibelselskabet. Møde med nabopræster vedr. 
skansegudstjenesten og et nyt tiltag: Fælles sangaftener. 
Nordjysk Pilgrimsforening holder et offentligt møde her i huset. 
Jan Pahus Nissen fortalte om en fin første dag. Takkede for 
indstillingen og modtagelsen. Han har en forventning om at 
begynde stille og roligt og være nysgerrig på arbejdet i sognet. 

17. Næste møde og salmevalg Menighedsrådsmøde:  
Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 19.00. 
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Jan Pahus Nissen vælger salme. 
Afbud: Jytte G. Christensen 

18. Eventuelt  

19. Afslutning v. sognepræst Henrik 
Busk Rasmussen 

 

 


