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Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden

Referat
PJ Nyt Punkt: Officielle meddelelser fra sognepræsten (punkt 6)

2

Valgstyrelsens beretning /Ole Schnell

LN inviterede OS og LK til at orientere. OS startede med henvisning
til en skriftlig beretning sendt ud til alle medlemmer af rådet.
Derefter orienterede han om bl.a. stemmeprocenter i de forskellige
kirker, og derefter om andre aspekter af valget. Han konkluderede,
at efter valgstyrelsens vurdering gik valget gnidningsløst. PM
ønskede flere oplysningerne om kandidaterne ved det næste valg.
LN takkede valgstyrelsen for deres arbejde.

3

Valg af formand, næstformand og
sekretær.
Udpegning af 2 medlemmer af
pastoralrådet og 2 suppleanter

Formand: LN enstemmigt valgt.
Næstformand: HB enstemmigt valgt.
Sekretær: WL enstemmigt valgt.
Formanden ønskede MRs accept af OS, som sagkyndig for sognets
økonomi og som permanent gæst – vedtaget.
PR medlemmer:(fortaget med skriftlig afstemning)
Medlemmer: LK, WL.
Suppleanter: Juana Dominguez, Hellen Zielke Nielsen
På formandens opfordring gav Lillian Kristensen en kort orientering
om pastoralrådsarbejdet.

4

Nedsættelse af økonomiudvalg

LN gav en kort orientering om rådets arbejde, samt om vigtigheden
af mødepligten. Følgende blev valgt:
LN, MB, HB og AA
LN konkluderede at datoerne til møderne bliver fastsat på det
forudgående MR møde.

5

Repræsentanter til Missio og Caritas

Begge poster gælder kun i MRs valgperiode, dvs. 4 år frem til 2018
Missio: Bente Volpi
Caritas: Helen Zielke Nielsen
PM ønskede at de 2 kandidater indleder et samarbejde med de
andre repræsentanter fra de andre kirker.

6

Officielle meddelelser fra
sognepræsten.
(Nyt punkt)

a) Erik Schou har trukket sig som bestyrelsesmedlem i
KamelianerGaarden i Aalborg. PJ orienterede om at Jörg Andersen
er udpeget som nyt medlem af bestyrelsen.

b) Flygtninge fra Congo i Brønderslev. De ønsker at komme til
messen i Aalborg. Ideer til transport. Teletaxa blev forslået af AA.
LN undersøger.
c) Biskoppen har skriftligt indskærpet i referat fra
pastoralrådsmødet november 2013, at der knæles under og efter
konsekrationen indtil doxologien, og at menigheden ikke står op.
Dette gælder også under fejring af påsken. PJ indskærper at
Nordjyllands sogn også følger de gældende regler.
7

Håndtering af bilag og anden
information

LN fortalte om de mange forskellige former for informationer, som
kommer til sognet og MR. Hun foreslog at de fremlægges på et
bord ved menighedsmøderne, så medlemmerne selv kan søge
informationen. Informationerne rundsendes ikke på mail,
medmindre der er deadline. Vedtaget.
Hun orienterede også om en Caritas workshop i Vejle d. 24.05.14.
Alle opfordres til at deltage. Tilmelding senest 01.05.14 til LN.

8

Sager fra forrige menighedsråd:
a) Videotransmission fra messen
b) Renovering af køkkener i
Aalborg
c) Udgifter til telefoni og internet

LN opridsede følgende sager fra de forrige MR.
a) Video optagelser. PL orienterede bl. a. om at lægge den ud på
You Tube . Det er ikke hensigten at optage menigheden men kun
messen, og ikke enkeltpersoner.
b) Både OS og PM havde fået tilbud. Der arbejdes videre med
sagen.
c) OS orienterede at teknologien på dette felt har udviklet sig
meget. Punktet behandles i økonomiudvalget.

9

Øm valfart 1. juni

AA påpegede problemet med den meget smal grusvej til
valgfartsstedet. PJ vil undersøge problemet.
AA bestiller 2 busser. Tilmeldinger senest d.18.5. og til LN senest
20.5.
Pris: 100 kr. pr- voksen og 50 pr. barn.

10

Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

a) Lokale Missio repræsentanter fra Hjørring og Frederikshavn.
b) Caritas workshop.

11

Næste menighedsrådsmøde

2. juni. 18.30 Aalborg.

12

Næste økonomiudvalgsmøde

26. maj. 18.00 Aalborg

13

Eventuelt:

PM fremlagde ønske om evangelisering på havnefronten og
efterfølgende i kirken. Flere medlemmer kom med spørgsmål og
meningstilkendegivelser. LN afsluttede diskussion og påpegede, at
ønsket var taget op under 'Eventuelt'. Hun anbefalede at punktet
enten skulle ordnes mellem sognepræsten og PM eller genoptages
som et punkt på et senere MR møde.

Referatet således sendt til menighedsrådets medlemmer, pastoralrådets medlemmer, regnskabsansvarlig og
valgstyrelsen.
Aalborg den 28.04.14

Menighedsrådets formand

