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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (JK), p. Mikolaj Kecik (MK), William Arnold Lee (WL), Anton Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB),
Ngoc Cuong Phung (NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas Bahoura (SB), Per Larsen (PL), Mikael Blicher
Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN)
Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: pastoralråd)

Referat af Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30

Sendt den 23.06.14
Fraværende (med afbud): AA

Referent: William Lee

Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af referat
2

Godkendelse af dagsorden

3

Oprettelse af andet kommunitet, Den
Neokatekumenale Vandring /MK

4

Bestemmelser for økonomiudvalg/LN
(se bilag)

5

Fra økonomiudvalget 26.05.14
a) P-plads i Aalborg
b) Ansøgning til økonomisk råd
vedr. tilbagebetaling af gæld
c) Organist i Aalborg
d) Renoveringer af køkkener i
Aalborg

6

Nyt fra sognepræsten/ JK

7

Nyt fra formanden/ LN

Referat
Godkendt
Godkendt med ændring af punkt 8. Punktet er ved LK, som er
inviteret til at deltage i punkt 8. Ingen nye punkter.
WL foreslog at PM trækker sit forslag tilbage mod at MR kunne
reflektere over PM's opfordring og på et senere tidspunkt vælge at
tage stilling til ønsket. Efter en længere diskussion med mange
synspunkter, ønskede PJ en afstemning om forslaget ved dette
møde. Forslaget: 'Hvis man støtter oprettelsen af et nyt
kommunitet, stemmer man 'ja'. Hvis man ikke støtter oprettelsen,
stemmer man 'nej'. Afstemning foregik skriftligt. Resultatet: blank:
1, nej 7, og ja 2. Forslaget blev forkastet.
Ved 'Daglig drift'. ønsker PL en tilføjelse efter den sidste sætning
under punktet Beføjelser vedr. daglig drift: 'Tilbagemeldes hurtigst
muligt via e-mail til menighedsrådets medlemmer.' Under pkt.:
Beføjelser vedr. akutte opgaver: Tilføjelse af 'osv' efter
opremsning af eksempler. Begge tilføjelser blev godkendt af MR.
OS orienterede.
a) Oversvømmelse fra P-pladsen har sivet ned i kælderen. Sagen er
nu løst.
b) Efter en kort orientering oplyste OS at ansøgning er sendt og at
man afventer et svar.
c) LN orienterede om at Henrik Klausen er villig til at spille 2 gange
om måneden samt til højtiderne uden betaling, men at MR
passende kan honorere ham for arbejdet. Et honorar blev godkendt
af MR. Honoraret gives når der er gået 6 måneder, og der igen skal
være samtale med Henrik Klausen. PL ønskede et bedre
arbejdsmiljø for organisten. Dette imødekommes.
d) OS orienterede om de 3 køkkener, som trænger til en
renovering. Et tilbud er blevet modtaget. Økonomiudvalget
anbefaler, at der startes med køkkenet på 2. sal i år og de 2 andre i
anden omgang. Der anbefales at en indsamling startes til at hjælpe
dækning af omkostningerne.
PJ: PM på ferie fra den 7. juli til 30. juli. I denne periode fejres
messen i Aalborg 9.30 og Frederikshavn 12.30. PM ligeledes på
ferie fra 2. august til 10. august.
'JS Danmark' et firma, som bispekontoret har haft gode erfaringer
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8

Nyt fra Pastoralrådet/LK

9

Nyt fra Aalborg
a) Karneval
b) Firmelse og 1. kommunion
c) Fælleskirkelig vandring

10

Nyt fra Frederikshavn
a) Udflugt
b) Pinsefest
c) Firmelse og 1. kommunion
Nyt fra Hjørring
a) Mariagrotte
b) Nyt fra LU

12

Nyt fra Thisted
a) Nyt fra LU
b) Idéer og visioner

13

Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

14

Næste menighedsrådsmøde

med er forslået til at lave et brochure for sognet, men kun hvis der
findes mindst 4 samarbejdspartnere. Brochuren er gratis. MR gav
LN mandat til at arbejde videre med forslaget.
Præstestuderende Gilberto stopper og LN ønskede at MR giver
ham en gave som en anerkendelse af sit virke i sognet. MR enigt.
LK og WL gennemgik de væsentligste punkter fra mødet.
Bispedømmets regnskaber kan ses på dets hjemmeside.
a) LN fortalte om karnevalet med dets fordele og ulemper. Det er
problematisk med vielser og begravelser den dag.
b)MB orienterede om 1. kommunion og firmelse, som begge dele
forløb godt. Indskrivning til nye hold den 24. august.
c) PJ orienterede. Ca. 50 deltog i vandringen.
WL orienterede
a) DUK udflugt til Børglum kloster – særdeles vellykket.
b) Pinsefesten kan ses/læses på kirkens hjemmeside.
c) Ligeledes med disse begivenheder.
HB orienterede om et velfungerende kirkekor. Mangel på
kateketer. PJ lovede at hjælpe. LK gav nogle forslag til træning af
nye samt at hun selv er villig til at hjælpe med undervisning af
kommende kateketer.
a) Jomfru Marias grotte skal indvies d. 17. august
b) En 'månefest' (Vietnamesisk månefest for at takke for en god
høst) forsøges holdt til at forstærke fælleskabet. Holdes den 6.
september
a) DH fortalte om LU mødet. Hun ønskede en liste over
medlemmer i området. OS vil hjælpe formidle listen.
b) Hun oplyste at der arbejdes videre på de kommende LU møder
med idéer. Der er kommet flere medlemmer i LU.
LK vil gerne komme igen for at orientere om nov. PR mødet.
DH ønsker oprettelsen af et kursus om familieplanlægning.
PM 'Hvordan kan vi når de mennesker, der ikke i kommer i kirken'.
PM: ønsker noget om et evt. valfart til Rom.
Onsdag 20. august.

15

Næste økonomiudvalgsmøde

Mandag 11. august

16

Eventuelt

LK rejser til Rom som repræsentant for Lægmandsforum. Hun gav
en kort orientering om det.

Referatet således sendt til menighedsrådets medlemmer, pastoralrådets medlemmer og den regnskabsansvarlige

Aalborg den 23.06.14

Menighedsrådets formand
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