Side 1 af 2

Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
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)
Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: pastoralråd)

Indkaldelse til menighedsrådsmøde

Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 18.30

Dagsorden sendt den 24.02.15
Fraværende (med afbud): Ingen

Referat sendt den 10.03.15
Referent: William Lee

Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af referat

Referat
Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med nyt punkt: se pkt. 8

3

Kirkeskat (Bilag A, B & C)

4

Godkendelse af regnskab (Bilag D
eftersendes den 26.02.15)

5

Godkendelse af budget (Bilag E)

6

Nyt Danmarkskort høring (Bilag F, G & H)
– (Bilag J eftersendes inden MR mødet)

7

Opfølgninger og tilbagemeldinger
a) El i Aalborg
b) Køkken 2. sal
c) Telefon og internet

LN gennemgik de diverse bilag. Ole kommenterede kirkeskatten,
med de problemer den indebærer mm. Line roste Pastor Judes
vellykkede indsats.
OS gennemgik de forskellige punkter og besvarede diverse
spørgsmål. Han kunne bl.a. konstatere, at budget ønskerne
kunne imødekommes. Han nævnte problemet med den høje
telefon/internet regning, som søges løst i den nærmeste fremtid.
LN takkede OS for sit store arbejde. Regnskabet var godkendt.
LN indledte med behandlingen af de indkomne ønsker.
Gennemførslen af ønsker i Thisted sættes i bero. Der afsættes
penge i budgettet til Thisted og vi afventer yderligere besked fra
bispedømmet. PL opfordrer til at gøre brug af de erfaringer man
har fået ved renovering af køkkenet på 2. sal. Hjørrings
budgetønsker blev kommenterede og der afholdes et møde i
Hjørring for at kigge på en helhedsplan for menighedslokalet.
Budgettet godkendt med tilføjelse: Under kommende år tilføjes
’Aalborg: en permanent udsmykning af området hvor træet stod’.
LN indledte med en kort opsummering af grundlaget for
høringen om det nye Danmarkskort. Derefter opdelte hun rådet i
små grupper til at diskutere bispedømmets forslag. Alle grupper
blev bedt om at komme med resulter af deres diskussioner. Line
noterede kommentarerne. Hun sender opsummeringen af
diskussionen til medlemmerne, inden hun videresender høring
dels af Thisted menighed, medlemmer i Hobroområdet samt
menighedsrådet.
a) OS orienterede og besvarede evt. spørgsmål.
b) Køkkenet er sat op, men der mangler nogle småting
c) Der påbegyndes ændringer i telefoni og internet
øjeblikkeligt med henblik på besparelser
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8
9

Skolebestyrelsen. Medlem udnævnes af
menighedsrådet (nyt punkt)
Nyt fra sognepræsten/ PJ

10

Nyt fra formanden/ LN

11

Nyt fra Aalborg
a) Ægteskabskursus
b) Lejre for børn og unge
c) Sakramentsfejringer
Nyt fra Frederikshavn
a) Vinterferie
b) Fastelavn
c) Generalforsamling
d) Undervisning
e) Nyt fra LU
Nyt fra Hjørring
a) Vietnamesisk nytår
b) Nyt fra LU

12

13

Menighedsrådet udnævner Filip Westarp som medlem af sct.
Mariæ skoles bestyrelse
PJ oplyste om hans forberedelser ang. sin deltagelse i Team
Rynkebys tur til Paris. Desuden gennemgik PJ sin mødeplan for
den nærmeste fremtid.
LN orienterede om spørgsmål i forbindelse med familiesynoden.
Disse spørgsmål er lagt på hjemmesiden og kan besvares af alle
fra menigheden. Deadline er 25. marts. Pastoralrådet har
udpeget LN som medlem af sct. Mariæ skoles bestyrelse. Der har
været afholdt møde med en menighed som låner Sct. Mariæ
Kirke. Der afholdes evalueringsmøde i september.
a) Ægteskabskurset finder sted lørdag den 25. april
b) MB orienterede.
c) MB orienterede. 1. kommunion 12. april og firmelse 10.
maj
a) AA orienterede om et vellykket arrangement.
b) AA orienterede om festen som gik fint.
c) Holdes søndag d. 6. marts.
d) Går fint fremad.
e) WL orienterede.
a) HB orienterede om en vellykket nytårsfest.
b) Et ønske om en udvidelse af menighedslokalet, samt salg
af mad under kirkekaffeordning. Overskuddet gives til et
Cambodia projekt.
a) Der var høring lørdag den 21. februar omhandlende det
nye Danmarkskort.
b) DB orienterede om sidste nyt og om de tanker
sogneændringerne har sat i gang i menigheden.
Øm valfart

14

Nyt fra Thisted
a) Høring
b) Nyt fra LU

15

Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

16

Næste menighedsrådsmøde

Onsdag 15. april

17

Næste økonomiudvalgsmøde

18

Eventuelt

Onsdag 8. april. Dagsorden til menighedsrådsmødet sendes 9.
april
Intet.

