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

Menighedsrådsmøde                                    Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 6. september 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, Peter Kjær, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Jan 

Pahus Nissen (sognepræst)  

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

 Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder) punkt 1-5 

Peter Kjær (stedfortræder) 

Afbud: Johs 

 
Christian vælger salme 

 

  

Dagsorden 

 
Beskrivelse Beslutninger 

En medarbejder får ordet Organist Mikael Leth fortæller om 

sit arbejde  
 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt med et ekstra punkt 12a, 

da det kræver hurtig behandling. 

2. Siden sidst v. formanden 

a. Rengøring af præstekontorerne 

b. Orientering om Budget 2019 

 

c. Tak for donationen fra Kamillus 

Aalborg 

 

 

d. Invitation fra Distriktsforeningen 

a. Hvilken løsning? 

 

b. Udmelding fra provstiets 

offentlige budgetmøde d. 4.9.2018 

c. 1000 kr. er givet 

 

d. Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 

17.30 i Lindholm Kirkes Krypt.  

a. En ung under 18, der gerne vil 

have nogle timers fritidsarbejde. 

Skal aflønnes efter gældende regler 

b. Det endelige budget 2019 skal 

vedtages i november. Der bliver 

bevilget 530.000 kr. til renovering 

af kølerum på Centralkirkegårdens 

Kapel. 

d. Tilmelding til kirkekontoret 

senest mandag d. 24.09. 

 

3. Tag og tårn  

v. kirkeværgen Christian og Ask 

Bilag: Brev fra Aalborg Stift vedr. 

murværksskader – Nørre Uttrup 

Kirke 

fra 29.08.2018 

Christian og Ask er i kontakt med 

Aalborg Stift vedr. et nyt møde om 

projektet. Arkitekt Ole Knudsen er 

nu blevet orienteret om 

beslutningerne på mødet den 

25.10.2017. 

Der er fra provstiet bevilget 5 mill. 

kr. til projektet i 2019, der kaldes 

opsparing. 

4.Vogne til håndtering af kister v. 

Ask 

Lever de op til kravene?  

Opfølgning på beslutning på MR-

mødet d. 04.01.2018 

Bilag: Invitation til demonstration 

af kistevogne. Planer om 

fællesindkøb i provstiet. 

Håndtering af kister skal forbedres. 

Efter renovering af kølerum vil der 

blive behov for en ny kistevogn på 

Centralkirkegården. 

Christian og kirketjeneren Inger 

deltager i mødet med demo af 

kistevogne. 

5. Ansøgning fra Ungdomshusets Bilag: Ansøgning med tilbud på Punktet sættes på næste møde. 



 
 
 
 

Hvorup sogns Menighedsråd 

bestyrelse v. Johs 

 

a. belysning på lejrplads  

b. kameraer / video-overvågning 

6. Stedfortræder er indkaldt til at 

indtræde i menighedsrådet 

Iht. § 13, stk. 1 i 

Menighedsrådsloven 

Stedfortræder Peter Kjær er fra nu 

af medlem af menighedsrådet. 

Sekretæren sørger for at informere 

provsti og stift. 

7. Valg til udvalgsposter: 

a. Formand for valgudvalget 

b. Aktivitetsudvalget 

 a. Medlemmerne overvejer hvem, 

der kan tage posten. På næste møde 

tages det op igen. 

b. Bente indtræder i 

aktivitetsudvalget 

8. Menighedsrådsvalg 2020 v. Anni 

 

2 eller 4 års valgperiode? Opbakning til en 2 års valgperiode. 

9. Google Street View Ønsker vi at vore kirker kan ses via 

denne service? 

Bilag: Tilbud og beskrivelse - mail 

Ønsker ikke at tage imod dette 

tilbud 

10. Nye pjecer for vore kirker og 

Centralkirkegårdens Kapel 

Behov: Nye tidssvarende brochurer 

og desuden engelske udgaver 

PR-udvalget skal beskrive 

rammerne for opgaven med at få 

udformet nye pjecer. 

11. Råderum for lønudgifter 

a. Overarbejde for begge kordegne – 

hvordan afregnes dette? 

b. Lønforhandling for medarbejdere 

Bilag: Økonomiudvalgets møde d. 

22.08.2018 

Lukket punkt. Rigmor og Bo går ud 

under forhandling. 

a. Overarbejdet afregnes med 

løn for timerne. 

b. Ønskerne om lønforhøjelse 

imødekommes iht. 

ansøgningerne. 

12. Timer til aflønning af 

arkivarbejde 

Bilag: Stilling som ufaglært 

arkivmedarbejder 

Menighedsrådet godkendte at 

ansætte en ufaglært 

arkivmedarbjder med 20 timer om 

ugen fra 15.09.2018 til 31.12.2018. 

12a. Renovering af Selsøparken 13 Bilag. Ansøgning fra 

Præstegårdsudvalget efter 

præstegårdssyn 

 

Godkendt at renovering begyndes 

med udskiftning af 3 havedøre. 

Resten kan sættes i værk, så 

betaling først skal ske i 2019.  

13. Tilbud på hjertestarter 

 

Bilag:  

a. Tilbud fra Hjertestartnu. Model 

Cardiolife 3100. Undendørs 

varmeskab. 

b. Tilbud fra Falck: Hjertestarter 

model LifePak CR Plus 

Tilbud på tilsyn og udendørs skab 

Ønsket om hjertestarter overvejes, 

og køb kan tages op igen ved 

slutningen af året. 

Anni tager en snak med 

kirketjeneren Anders. 

14. Kursus i førstehjælp og hjerte-

lunge-redning 

Bilag: Falcks kursustilbud med 

førstehjælp og hjerte-lunge-redning 

med og uden hjertestarter 

Anni tager en snak med Anders om 

denne sag. 

15. Orientering fra kontaktpersonen 

a. Medarbejdermødet d. 22.08.2018 

 

a. Bilag: Referat fra mødet 

MUS-samtaler afvikles i efteråret 

16. Orientering fra kirkeværgerne Leif: Intet nyt 

Christian: Problem med skærmene i 

kirken blev løst. 

 

17. Orientering fra 

medarbejderrepræsentanten 

Bo: På medarbejdermødet kom flg. 

ide op, at der skulle være en dag om 

kommunikation forår 2019 og en 

dag med visioner forår 2020. 

Inger er den eneste kirketjener de 

næste 14 dage, hvor Anders er på 

Opbakning til en dag om 

kommunikation i 2019 og en dag 

om visioner i 2020 
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ferie. Obs på situationen. 

18. Orientering fra 

enkeltpostindehavere og udvalg 

 

a. Kirke- og kirkegårdsudvalget 

1. Tilbud på Gørtler-arbejde 

 

b. Ungdomshusets bestyrelse v. Johs 

 

c. Letlandsudvalget v. Bente 

 

 

a. Bilag:  

Tilbud fra Gjøl-Gørtleren 

Tilbud fra T. Fredberg 

 

b. Bilag: Referat fra møde d. 

20.08.2018 

c. 28.9. -  01.10. er rejse planlagt til 

venskabsmenigheden i Letland 

a. Opbakning til tilbud fra T. 

Fredborg, da det er det billigste. 

Messingstagerne i Hvorup Kirke 

skal ordnes i år for 10.100 kr., så de 

ikke mere skal pudses. Gjøl-

Gørtleren får ikke arbejdet. 

 

 

Jan, Johs og hans kone Else 

deltager i rejsen. 2500 kr. er afsat til 

gave til menigheden. 

19. Orientering fra præsterne Henrik: Overbringer tak fra 

pilgrimme, der overnattede i kirken 

i sommer. Der arbejdes på 

pilgrimshus i Aalborg. Praktikant 

fra Pastoralseminariet har deltaget i 

MR-mødet. 3 praktikanter er i 

Nørresundbyområdet i disse uger. 

Jan: Hans første efterår med 

konfirmandhold. Ved at finde ud af 

efterårsrytmen i kirken. Sjov for 

alvor blev en god dag. 

 

20. Næste møde og salmevalg Menighedsrådsmøde:  

Torsdag d. 11.10.2018 

Hvem vælger salme? 

Christian vælger salme 

21. Eventuelt   

22. Afslutning v. Henrik   

 


