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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (PJ), p. Davide de Nigris (PD), 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) Kamil Brogowicz (KB: præstestuderende)

Referat menighedsrådsmøde
Sendt den 24.02.16
Fraværende (med afbud):
Per Larsen (med afbud)
Ngoc Cuong Phung (med afbud)
Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af referat
2

Godkendelse af dagsorden

3

Godkendelse af regnskab
Gennemgang af regnskabet/ OS

4

Godkendelse af budgettet
Gennemgang af budgettet/ OS

5

Godkendelse af budgetplan (bilag)
Gennemgang af budgetplan/ LN

6

Fra økonomiudvalget
a) Kirkeskat
b) Gravsteder
c) Husleje Frederikshavn

7

Brev til kirkeskat betalere/ LN

Onsdag den 17. februar 2016 kl. 18.30
Referent: William Lee

Referat
Godkendt
Godkendt med tilføjelse af punkt 8 ’Belysning af kirken
Frederikshavn /WL’ og punkt 11 ’Nyt fra Pastoralrådet/ WL’
Godkendt under forudsætning af revisorens godkendelse.
OS gennemgik regnskabet fra 2015. Han bemærkede, at fordeling
40/60 kunne nu mærkes. Det har givet et underskud, som delvis
kunne afbødes med en arv, men han måtte konstatere at mange
opgaver måtte sættes på standby.
Godkendt.
OS gennemgik budgettet for 2016. Bl.a. nævnte han at stigning i
kirkeskatten var beskeden, men han regnede dog med en
stigning på 5% i 2016. Han fortsatte med div. bemærkninger, bl.a.
et relativt stort el forbrug i de 4 kirker. Han konkluderede med at
konstatere at budgettet 2016 kun lige akkurat balancerer.
LN gennemgik og kommenterede de forskellige ønsker (se bilag).
Det anbefales at medlemskab af DUK ensrettes.
Dørpumpen til Frederikshavn hoveddør: en pris skal indhentes
før MR kan tage stilling til ønsket. Det samme gælder
vedligeholdelse af garagen.
Menighedsrådet støtter at de ønsker som økonomiudvalget har
anbefalet ikke at gennemføre, slettes fra budgetplanen. De
ønsker som er opgivet grundet ændringer i sognet vil således ikke
optræde på budgetplanen fremadrettet.
a) OS: se pkt. 3. Han tilføjede at han har undersøgt hvor
mange faktisk betaler. Han måtte konstatere at for
mange ikke betaler, til trods for at de er brugere af
kirken. Konklusion – der må gøres noget.
b) OS Orienterede om de 2 grave, som kirken betaler for.
Jfr. Biskoppen ønskede ikke at gravene nedlægges. OS
foreslog at bispedømmet skulle overtage
vedligeholdelsen (11.000kr. om året). Han har ikke hørt
noget endnu. Han vil igen kontakte bispekontoret.
c) LN forklarede baggrunden for ønsket om at hæve
huslejen og MR gav OS mandat til at kontakte lejeren
LN fremlagde forslag om at kontakte de betalere af kirkeskat som
bidrager med meget små beløb – helt ned til 50 kr om året. MR
tilsluttede sig at lave et forsøg med at sende brev til dem der
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8

Belysning af kirken Frederikshavn /WL

9

Thisted menighed opfølgning/ LN

10

Valfart til Odense 20. februar/ PD og LN

11

Nyt fra Pastoralrådet/ WL

12

Nyt fra præsterne/ PJ og PD

13

Nyt fra formanden/ LN

14

Nyt fra Aalborg
a) Kirkekaffe

yder mindre beløb. MB foreslog at brevet skulle indeholde
relevante opløsninger ang. Kirkens anvendelse af kirkeskatter.
LN, MB og PJ fastsætter beløbsgrænse og udfærdiger brevet. De
fik endvidere mandat til at afsende brevet
Punktet er kommet på dagsorden på baggrund af en konkret
henvendelse. Bilag blev omdelt. Hvis de er stadigvæk
interesseret, må de kontakte os. WL vil svare på deres
henvendelse.
LN orienterede. Der afholdes møde 25. februar i Thisted kl. 16.00.
P. Niels Engelbrecht deltager. Kl. 19.30 afholdes ekstraordinært
menighedsrådsmøde i Aalborg. P. Niels Engelbrecht deltager.
PD orienterede. Der forventes ca. 60 deltagere i valfarten fra
Nordjyllands sogn
WL orienterede om de punkter der havde været på
pastoralrådsmødet i november 2015.
PJ om præsterådet. Kirkebøgerne var på dagsorden fordi det
giver problemer i nogle sogne. Præsterne mangler uddannelse i
at føre kirkebog og lave administrativt arbejde med attester.
Præsternes studieuge er i uge 38
PD orienterede: Mandag den 8. februar var der foredrag i Aalborg
med et fint fremmøde.
Mandag den 15. februar var der rundvisning af Venstre Ungdom i
Aalborg
Mandag den 22. februar er der præstemøde i Hjørring.
Til marts er halvdelen af menighedsrådets periode gået. Der er
valg til menighedsråd foråret 2018. LN foreslog et MR møde på
en lørdag pga. den økonomiske situation, hvor den diskuteres og
løsningerne foreslås. Rådet bakkede op om forslaget. MR mødes i
Frederikshavn.
LN vil i løbet af foråret forsøge at skabe et ungdomskor som skal
synge og spille til 1 messe pr måned.
MB orienterede om undervisningen. At den er i den sidste fase
og at 1. kommunionsbørnene har været på lejr. Snart er der lejr
for firmanderne.
a) Lone Stubkjær har samlet en stor gruppe som skiftevis
laver kirkekaffe. Dermed er der kirkekaffe hver søndag.
Lone har ligeledes formået at samle penge ind til at købe
en ny stor kaffemaskine. Lone er koordinator og laver et
flot stykke arbejde

15

Nyt fra Frederikshavn
a) Nyt fra LU

16

Nyt fra Hjørring
a) Nyt fra LU

17

Nyt fra Thisted

a) Kirkens 50 års jubilæum fejres enten i september eller oktober
i år. Det blev afholdt LU møde søndagen før
menighedsrådsmødet. Der er løse mursten på bygningen – OS
besigtiger dette snarest
a) 06.02.16 DUK Hjørring holdte arrangement med Sr. Teresa fra
KBH i anledning af Barmhjertighedens År.
07.02.16 blev der holdt fastelavn samt fejring af Vietnamesisk
Nytår med fællesspisning for hele menigheden efter messen.
LU mødet d. 14.02.16 blev aflyst.
DUK Hjørring arrangerer d. 20.02.16 i anledning af Jubelårs
Valfart til Odense fælles transport og fællesspisning for unge fra
13 år og opefter. Der er pt. 10 unge tilmeldte til valfarten.
a) Der afholdes møde i LU i Thisted sammen med p. Niels
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a) Møde 25. februar
b) Nyt fra LU

Engelbrecht. Mødet omhandler fremtiden for menigheden i
Thisted.
b) Der er 5 børn til 1. kommunion og 3-4 unge til firmelse. DH
orienterede endvidere om kvindebededagen og om en valfart der
arrangeres til Belgien.

18

Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

Øm valfart

19

Næste menighedsrådsmøde

20

Næste økonomiudvalgsmøde

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 25. februar
Næste ordinære menighedsrådsmøde:
Lørdag den 7. maj i Frederikshavn (10.00 – 13.00)
Onsdag den 27. april (18.30). Økonomiudvalget forbereder oplæg
til menighedsrådsmødet omhandlende indtægter og udgifter

21

Eventuelt

Transport til Øm blev kort drøftet

