Referatet af menighedsrådsmødet d. 23.10.14
p. Jude Kulas (PJ), 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)
Gæster: Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: pastoralråd)

Fraværende (med afbud):
Ingen

Referent: William Lee
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Godkendelse af referat

Godkendt
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt
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Økonomiudvalget
tilbagemeldinger
a) Kirkeskat 3. kvartal (bilag)
/OS
b) Køkkenet 2. sal /OS
c) Renovering ved orglet /OS
d) Telefon og internet i
præstegården /OS
e) Mariagrotten i Hjørring /OS
f) Salg af grund i
Frederikshavn /WL
g) Tilbagebetaling af lån /OS
(bilag)
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Økonomiudvalget indstillinger

a) OS kunne berette, at der var en stigning af 20%
i forhold til sidste år, og at bispedømmets mål
skulle kunne opnås. Han konkluderede, at en
forøgelse af skatten også kan ske i andre sogne,
hvis alle kræfter udnyttes. MR roste det flotte
resultat.
b) PJ.s køkken renovering er udsat til næste år,
hvor økonomien er bedre i stand til at betale for
den. Det påtænkes at igangsætte arbejdet i januar.
c) OS orienterede om et ønske om en bedre
belysning til både organisten og koret samt et
gulvet gøres i stand. Priser til disse tiltag er
igangsat.
d) OS fortalte præstegårdens forældede
telefoniløsning. Et firma er bestilt til at gennemgå
hele systemet, for at finde en billigere løsning. MB
spurgte om behovet er det samme som tidlige. OS
regnede med, at firmaet vil komme med evt.
forslag.
e) OS fortalte, at grotten er færdig, men det har
resulterede i større udgifter, end man regnede
med. Hjørring samler fortsat ind.
f) WL orienterede. OS gennemgik hele historien om
salg af en del af grunden, og konkluderede at
René, vor regnskabsansvarlige, kontakter
Frederikshavns kommune, for at konstatere
kommunens holdning overfor en evt. salg.
a) LN orienterede. OS supplerede med flere

Pkt.
:
1

a) Automatisk dørlås og
styring af lys i kirken i
Aalborg (bilag) /LN
b) Sognepræstens deltagelse i
Team Rynkeby /PJ

kommentarer desangående. Flere spurgte og
kommenterede de praktiske aspekter/problemer af
en sådan ordning. MR anbefalede at der arbejdes
videre med sagen med en SMS løsning.
b) LN forklarede konceptet Team Rynkeby. Hun
fortalte også om de forskellige sponsorer som
støtter BørneCancerFonden via PJ. Det er
Bispedømmet med 20.000 kr, Folmer Olsen, Sct.
Mariæ skole og Mogens Nørgaard med hver 5.000.
Økonomiudvalget indstiller til MR at sognet betaler
PJ’s deltagergebyr. MR støttede forslaget.
PJ orienterede fra præsternes studieuge.
Pastor Dominique overnatter i Frh. både torsdag og
fredag for at læse messerne i Frh. og Hjørring.
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Nyt fra sognepræsten/ PJ
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Nyt fra formanden/ LN
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Nyt fra Aalborg
a) Julefest
b) Team Rynkeby i Aalborg
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Nyt fra Frederikshavn
a) Udflugt for ministranter
b) Adventsfest
c) Julefest
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Nyt fra Hjørring
a) Undervisning
b) DUK Hjørring
c) Julefest
d) Team Rynkeby i Hjørring

HB orienterede om:
a) fortalte at undervisning var godt i gang.
b) DUK holder en 'julefest' på lør. d. 25. okt. Og
den 23.nov. en dag for alle børn, som laver julelys
til velgørenhedsarbejde. (Team
Rynkeby/BørneCancerFonden)
c) Holdes d. 20. dec. for alle.
d)Indsamlingsfest i det nye år for at støtte PJ's
deltagelse i Team Rynkeby.

Nyt fra Thisted
Nyt fra LU

DH orienterede om:
Der afholdes en julefest i januar 2015.
Ønsker om højttaleanlæg og mikrofon til messen.
Tages op igen hvis der fortsat er behov.
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Hun orienterede om de invitationer og opslag der
er kommet siden sidste MR møde.
a) Julefesten er i Aalborg den 7. december
b) PJ ønsker at lave aktiviteter for at indsamle
penge til dækning af hans deltagelse. Specielle
rosenkranser (gule) er snart til salg og der sælges
kage til kirkekaffe.
WL orienterede om en e-mail fra et tidligt medlem
af menigheden, Janeen, som arbejder for et
samarbejde mellem hendes sogn i USA og vort. WL
vil løbende orientere om nye udviklinger.
AA orienterede om:
a) En bowlingaften.
b) Arrangement for alle som er frivillige hjælpere i
og omkr. kirken.
c) Den traditionelle julefest skal holdes.
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Punkter til kommende
menighedsrådsmøder
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Næste menighedsrådsmøde
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Næste økonomiudvalgsmøde
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Eventuelt

Der laves et bord til børn bagest i kirken til tegne
aktiviteter under messen.
DH har lavet et maleri. Det er til salg i butik
MarthaMaria for 3.300. Overskuddet deles mellem
Aalborg og Thisteds menighed.
Tilbagemelding fra PR mødet (Lilian K)

Julefesten: 25. nov.
Næste MR møde: tirs. 24. feb. 2015
Korrektion til referatet besluttet via mail:
Næste MR møde: Tirsdag den 3. marts 2015
Datoforslag formidles via en e-mail.
Korrektion til referatet besluttet via mail:
Næste økonomiudvalgsmøde: Mandag den 23.
februar.
Intet.

