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Menighedsrådsmøde                                      Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 1. marts 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, Ole Skovbo Thomsen, Henrik Busk Rasmussen 

(sognepræst), Jan Pahus Nissen (sognepræst)  

 

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

Kirkeassistance.dk v. Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen (punkt 3, 4, 5) 

 

Afbud: Jan Pahus Nissen (kursus), Christian L. Corneliussen 

 

Anni M. Andersen vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsorden. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat 
fra menighedsrådsmødet d. 1.2.2018 
(bilag) 

Forhandlingsreferatet blev godkendt. 

3. Kvartalsrapport for oktober kvartal v. 
Kirkeassistance (bilag) 

Menighedsrådet tog til efterretning, at der er brugt 102 % af 
udgiftsbudget, og der er realiseret 100 % af indtægtsbudget. 
Det betyder, at resultat af drift er          -97.510 kr. 
Overforbruget  ligger hos kirkelige aktiviteter og kirkegårde, 
men fortrinsvis på præsteboligen på Gildsigvej, der i 2017 
skulle klargøres til en ny præstefamilie. Der har været 
malerarbejde og gulvafslibning og desuden har der været en 
mindre indtægt på husleje pga fraflytning. Men 
menighedsrådet vil få udgifterne til klargøring af præstegård 
dækket af § 5 midler. Der er bevilget 100.475 kr. 

4. Anbefalinger fra Økonomiudvalgets 
møde d. 28.02.2018 

Menighedsrådet gik ind for, at de ansatte får større frihed til indkøb. 

Bagatelgrænser for hvad der må købes uden en vedtagelse i 

menighedsrådet har ligget på 2000 kr. for ansatte ved Nørre Uttrup 

Kirke. Økonomiudvalget anbefaler, at bagatelgrænsen sættes op til 

7000 kr. ud fra flg. retningslinjer:  

Op til 2000 kr.: Den ansatte må købe på egen hånd og evt. i samråd 

med kolleger  

Op til 7000 kr.: Den ansatte må i samråd med kirkeværge beslutte 

sig for et køb. 

Over 7000 kr. : Den ansatte kan i samråd med kirkeværge og 

formand beslutte sig for absolut nødvendige indkøb eller 

reparationer. 

 

Det er dog selvfølgelig altid et krav, at der sikres, at det er inden for 

budgetrammen.  Her kan Bo Windfeldt være behjælpelig med 

indblik i hvilke beløb, der står på de forskellige formålskonti. 
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Menighedsrådet besluttede at flg. skal ske: 

1. En forbedring af lydsystemet med mobil løsning: Bose PA-

anlæg. Mikael Leth får ansvaret for, at der skal vælges den bedste 

løsning i forhold til vores brug. Vær opmærksom på mulighed for 

tilslutning til teleslynge. 

2. Kirken tager imod tilbud fra Labtech Data A/ S til forbedring af 

mailsystem og til lokal support af IT og computere. 

 

Menighedsrådet valgte at følge økonomiudvalgets anbefalinger mht. 

indkøb af 4 nye borde, en salmebogsvogn og et rytmeinstrument til 

sognemedhjælperen og start på brug af LED pærer. 

5. Budgetforberedende arbejde – bl.a. 

forberedelse til budgetsamråd 

v. Kirkeassistance 

a. Ønsker til anlægsarbejder og større 

vedligeholdelsesarbejder 

b. Forventede væsentlige ændringer i 

indtægter fx på kirkegårdene 

Menighedsrådet besluttede at følge det fremlagte budgetforslag, 

som økonomiudvalget har udarbejdet i samarbejde med 

Kirkeassistance.dk. Der vil være plads til rettelser inden aflevering i 

august.  

 

Menighedsrådet besluttede at søge om udvidelse af driftsrammen 

for 2019 til inventar med henblik på anskaffelse af et elektrisk orgel 

til Centralkirkegårdens Kapel. 

 

a.Menighedsrådet besluttede at ønske flg. vedligeholdelsesarbejder 

på Centralkirkegården: 

 

1. Forbedringer i kapel og kølerum 

2.Renovering af begge indgangspartier på centralkirkegårdens 

sydside med ens låger og søjler 

3.Udvendigt murværk på vestsiden af personalebygning og 

værksted repareres 

4.Sålbænke på alle bygninger renoveres 

 

Ask Mikkelsen får disse projekter tilrettet til 2019-priser. 

 

b. Kirkegårdsleder Ask Mikkelsen forventer at indtægterne på 

kirkegården forbliver på nuværende niveau. 

 

6. Siden sidst v. formanden 
a. Evaluering af velkomstreception for 
Jan Pahus Nissen d. 4.2.2018 
b. Vores sogn er nu medejere af 
Folkekirkens Familiestøtte (se 
menighedsrådets post d.5. februar) 
 
c. Hvem deltager i Forberedende 
budgetsamråd for menighedsrådene i 
Aalborg Nordre Provsti? Tirsdag d. 20. 
marts 2018 kl. 19.00 (bilag) 

a. Menighedsrådet var tilfreds med forløbet af 
velkomstreceptionen for Jan Pahus Nissen. Der var en god 
og forventningsfuld stemning. Der deltog ca. 130. 
b. Folkekirkens Familiestøtte vil blive omtalt i det kommende 
kirkeblad. Koordinator Iben Beltoft Ørbæk vil gerne besøge 
vores sogn og menighedsråd. Henrik Busk Rasmussen vil 
lave en aftale. 
c. John Pedersen, Anni M. Andersen og Ask Mikkelsen 
deltager i Forberedende budgetsamråd. Johs Bruun Bindslev 
er villig til at træde til i tilfælde af afbud. 
 

7. Stedfortræder for 
menighedsrådsmedlemmer efter Ole 
Skovbo Thomsens indtræden i 
menighedsrådet. 

Indtil næste menighedsrådsvalg vil der kun være 1 
stedfortræder, da en ny stedfortræder kun kan vælges med 
en demokratisk valgprocedure. 

8. Udvalgsposter: Formand for 
valgudvalget og deltager i 
aktivitetsudvalget 

Ole Skovbo Thomsen blev valgt til formand for valgudvalget 
og medlem af aktivitetsudvalget. 

9. Tag og tårn v. kirkeværge Christian 
Corneliussen  

a. Menighedsrådet besluttede, at kirkeværge Christian 
Corneliussen skal finde en billigere løsning, hvis der fortsat 
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a. Trådhegnet ved kirke og tårn – hvad 
skal der nu ske? 

skal være beskyttende hegn på grund af fare for nedfald fra 
mursten i tårnet. 

10. Rengøring af præstekontorerne? 
Hvem skal fremover klare denne 
opgave? 

Når en ny præst flytter ind i en præstebolig med 
præstekontor, skal de nye regler følges. Derfor besluttede 
menighedsrådet, at præsterne kan tale sammen om at 
udpege en person, der kan aflønnes for rengøring af de to 
præstekontorer, 4 timer hver 14. dag. 

11. Priser på daglig vagt omkring 
Ungdomshusets grund v. Christian 
Corneliussen (bilag) 

Menighedsrådet besluttede, at daglig vagt er for dyr en 
løsning. Menighedsrådet godkendte, at Johs Bruun Bindslev i 
samarbejde med Ask Mikkelsen arbejder videre med, 
hvordan der kan laves video-overvågning og lys med sensor 
på Ungdomshusets grund. 

12. Orientering fra kontaktpersonen Jytte G. Christensen fortalte, at kirkens nuværende praktikant 
ikke får sin periode forlænget. 

13. Orientering fra kirkeværgerne Præstetavlerne i kirkerne skal opdateres med årstal og 
navne. Det har Anni M. Andersen taget ansvar for at få styr 
på. 

14. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Bo Windfeldt fortalte om uklarhed om aftalerne om 
snerydning. Han fremlagde kirketjenernes beskrivelse. Leif 
Hove Nielsen vil tage problematikken med til møde i Kirke- og 
Kirkegårdsudvalget, hvor der skal findes en løsning.  

15. Orientering fra 
enkeltpostindehavere og udvalg 

Letlandsudvalget. Bente Kjær fortalte, at 
venskabsmenigheden gerne vil have besøg af den nye præst 
og nogle fra menigheden. Beslutning om dette på næste 
møde. 
Ungdomshusets bestyrelse. Johs Bruun Bindslev orienterede 
om sidste møde. Kontrakt med Krolfklubben er underskrevet. 

16. Orientering fra præsterne Henrik Busk Rasmussen fortalte om 
konfirmandundervisningen, der i går sluttede sammen med 
forældrene. Forslag fra præsterne om et børnevenligt hjørne i 
begge kirker. Der vil komme et udspil. Der afholdes 
fernisering på søndag. 

17. Næste møde og salmevalg Menighedsrådsmøde:  
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 
Jan Pahus Nissen vælger salme. 

18. Eventuelt  

19. Afslutning v. Henrik Busk 
Rasmussen 

 

 


