REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
D. 19.4.2012
Tilstede: Pastor Jude, Pastor Mikolaj, Erik Schou, Line Nielsen, William Lee, Bay Nguyen,
Anton Alvison, Kjeld Vestergaard, Per Larsen, Hellen Zielke, Sehel Thomas.
Inviteret gæst: Ole Schnell
Fraværende: Ingen

Pkt.2. Godkendelse:
a) Referat – Godkendt
b) Dagsorden – Godkendt dog med et nyt punkt: 3e) Oprettelse af en
bankkonto til Hjørring kirke
Pkt. 3. Opfølgning og tilbagemeldinger:
a/b) Økonomi udv.: - Ole S orienterede om det 1. trin vedr.
energirenovering af de 3 kirker (Aalborg, Frh. og Hjørring). Bispekontorets
økonomiske råd var generelt positivt indstillet over for sognets initiativ,
dog vil finansieringen give anledning til yderligere diskussioner og forhandlinger. Erik S tilknyttede flere kommentarer desangående, især det
æstetiske element vedr. de forskellige kirkers udseende i forbindelse med
deres energi renoveringer. Flere fra rådet kommenterede Oles
gennemgang og opfordrede ham til at fortsætte forhandlingerne med
arkitektfirmaet.
c) Kirkeskattens udvikling 1. kvartal – Ole fortalte, at han var med tilfreds
med den fortsatte stigning (se bilaget). Der var flere kommentarer og
forslag især vedr. de forskellige etniske gruppes holdninger og betaling af
kirkeskatten.
d) Dankort automaten og de første erfaringer – En Dankorts automat er
blevet installeret i Skt. Mariæ kirke, og Ole kunne meddele, at den blev
overvejende positivt modtaget af menigheden. Den traditionelle kollekt via
en kurv gav anledning til bekymringer blandt dem, som havde betalt via
automaten. Ole forklarede, at den pågældende blot kunne lægge sin

kvittering i kollekten som et synligt bevis for, at han/hun havde også
givet.
e) Opretning af en bankkonto (Hjørring) - Ole forklarede, at dette
ønske fra Hjørring krævede samtlige rådets underskrifter (gjort
under pausen)
Pkt.4

a) Orientering om Kamillianer Gaarden - Ole gav en opdatering af
renovering, samt datoer og pasning af patienterne imens.
b) Aftale om brug af kirkens areal mod Kastetvej – Ole

orienterede om de diverse problemer, løsninger samt finansiering af
stedet. Dette udløste en længere diskussion om arealets endelige
udformning og anvendelse; bl.a. så Per L det gerne forblive som et
grønt område. Efter flere kommentarer fra rådet besluttede

c) sognepræsten, at en skriftlig afstemning skulle afgøre rådets anbefaling.
Rådet tilsluttede sig dette forslag. 2 forslag blev formuleret:
1: ’Arealet bibeholdes som et grønt område’.
2: ’Arealet bygges som en kombineret P-plads og grønt område’.
Afstemningsresultat: Én stemme til forslag 1
Otte stemmer til forslag 2
Én blank stemme
Ole tager resultatet med sig til det næste møde.
Pkt.5 Nyt fra:
a) Præsterne – Begge præster deltog for nylig i et møde i Kbh. vedr.
Beredskabsplanen
b) Formand – Intet
c) PR – Intet
Pkt. 6 Nyt fra kirkerne
a) Aalborg – Line kunne fortælle om flg.: En flot 1. kommunionsmesse. Efter
en vellykket Påskevigilie var der en stor tilslutning til receptionen bagefter.
På Skærtorsdag bagte de engelske talende 450 boller inden messen.
Indledende forberedelser til beskyttelse af kirkens område inden Aalborg
karnevalen.
b) Thisted – Der skal fortages en kirketælling efter hver messe. En grundig
rengøring af kirken blev foretaget inden Påskeugen.
c) Frederikshavn – Intet særligt idet aktiviteterne kan læses på kirkens
hjemmeside. Anton fortalte om DUK’s fremtidige aktiviteter. Oprydning for
nylig omkring kirken blev vel støttet af frivillige. En orientering vedr.
vedligeholdelse af garagen mm. tilhørende den udlejede bolig.
d) Hjørring – Der havde været en vietnamesisk præst til fejring af Påske.
Den pågældende præst skal, efter endt danskkursus, udnævnes som
sjælesorgs præst for vietnameserne.
Pkt.7 Nye punkter:
1)
2)
3)
4)

Indstilling af nye og gamle kommunionsuddelere til udnævnelse.
’Den største Dag’
Kirkedagene; især fokus på ’katolske aktiviteter’.
Øm valfart – de praktiske detaljer.(William bestiller 2 busser).

Pkt. 8 Næste møde: Den 29. maj.
Evt.: Intet

Hjørring den 24. april 2012

