REFERAT AF MENIGHEDSMØDET
D. 23. FEBRUAR 2012
Til stede: Pastor Jude, Pastor Mikolaj, Erik Schou, Line Nielsen, William Lee,
Anton Alvison, Per Larsen, Ole Schnell (gæst)
Fraværende med afbud: Hellen Zielke, Bay og Kjeld Vestergaard
u/afbud: Sehel Thomas,

Dagsorden
1) Fraværende: Se listen foroven
2) Godkendelser:
a: Referat: Godkendt
b: Dagsordenen: Godkendt
c: Nye punkter: Ingen
3) Nyt fra økonomiudvalget:
Ole S gennemgik punkterne fra et uddelt regnskab (se bilag). Han indledte ved
at sige, at regnskabet for 2011 var et af det bedste nogensinde takket være 2
faktorer: en stabil og solid kirkeskat og sognepræstens ihærdige indsats
desangående. Derefter besvarede han diverse spørgsmål under sin
gennemgang af regnskabet og budgettet.
MR kunne godkende såvel regnskab som budget.
Efterfølgende punkter blev gennemgået og kommenteret:
a) Projekter for energibesparelser i Frederikshavn. Hjørring og Aalborg: Ole S.
nævnte de fremtidige planer om forbedret og fremtidssikret energiforsyning
for disse kirker de samt de økonomiske overvejelser og mulige andre
gevinster.
MR anbefalede, at Ansgarsstiftelsen informeres og opfordres til at
iværksætte den indledende fase i et samarbejde med arkitektfirma Kjeld
Bjerg, Hjørring på baggrund af afgivet tilbud.
b) Bygningssyn af brandmyndighed i Hjørring: Har fundet sted og de forskellige
mangler er udbedret.
c) Nyt tæppe i kirken i Aalborg: Der var indhentet 2 tilbud, og efter en kort
diskussion om afvejning af kvalitet og pris, blev det dyre tilbud valgt.
4) Kirkebygningerne i Thisted: Pastor Jude oplæste et brev fra et
menighedsmedlem fra denne kirke vedr. muligheden for køb af et hus lige
overfor kirken som erstatning for den nuværende menighedsbygning, som er i
en miserabel tilstand.
Erik S. oplæste et brevudkast til bispekontoret, som et respons til brevet
foroven. (se bilag). Problemstillingen førte til en længere diskussion vedr.
Thisted kirkens fremtid og mulige løsninger.
Erik S blev opfordret til at gennemgå indstillingen på baggrund af den drøftelse,
der fandt sted. Brevet sendes til orientering til MRs medlemmer efter aftale
med og godkendelse af sognepræsten. Sognepræsten vedlægger sit
selvstændige votum.

5) Vedr. et møde om beredskabsplan: Mary Lassen (ansvarlig for
børnekatekese mm.) deltager, og hun udpeger endnu en til at deltage i mødet i
samråd med sognepræsten.
6) Nyt fra:
a) Pastor J orienterede om det sidste Præsterådsmøde samt præsternes
kommende aktiviteter.
b) Formanden: Intet
c) Pastoralrådet: Intet
d) Caritas: Intet
7) Nyt fra kirkerne:
a) Aalborg: Line N orienterede om flg.: Ungdomslejren på Øm. Au Pair
møde i samarbejde med ’Au Pair Support ’. Planer for en Filippinsk
katolske gruppe, som resultatet af mødet. Der arbejdes videre med
denne. Kirkedagene 2013 med Aalborg som værtsby. Punkt til et
fremtidigt MR møde.
b) Thisted: Intet, da dens repræsentant var fraværende.
c) Frederikshavn: William L orienterede om Mark Jewkes, et medlem fra
menigheden, som ønsker at uddanne sig til diakon. Mark har undersøgt
muligheden for at gennemføre denne uddannelse i Tyskland, og har
udarbejdet en tidsplan samt de økonomiske konsekvenser. Det er hans
ønske, at MR vil støtte ham økonomisk. Han har fået biskoppens
foreløbige godkendelse til at blive diakon i bispedømmet. MR var velvilligt
indstillet over for at støtte Mark økonomisk, men sognepræsten og Erik
S. vil gerne drøfte arbejde og forventninger mm. med Mark inden hele
sagen fremlægges for biskoppen. MR tilsluttede sig denne
fremgangsmåde.
Anton A. orienterede om DUK med planer om en evt. udflugt til den
katolske kirke i Göteborg, eftersom 3 medlemmer fra menigheden
besøgte os sidste år. Desuden talte han om det igangsatte
vedligeholdelsesarbejde, især i forbindelse med den udlejede bolig.
d) Hjørring: Erik S. orienterede om deres sidste LU møde.
8) Punkter til kommende møder:
Udpegning af en ansvarlig for kirkebygninger fra hver menighed.
Fremsendelse af vedligeholdelsesbudgettet.
Den største Dag.
9) Næste møde: torsdag d. 19. april 2012
1) Evt.: Ole S. foreslog en rundvisning på Voergård, pga. dens lange katolske
fortid som en menighedsudflugt.
Godkendt, Hjørring den 26. februar 2012

