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Visionsprojektet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabsmøde
3. oktober 2017.
Hjallerup Kulturhus.

Til stede: Hanne Larsen, Hellevad; Bente Christensen, Voer; Britta Nielsen, Jerslev-Hellum-Mylund; Else Marie
Pedersen, Ørum; Kjeld Christensen, Hallund, Karen-Marie Kristensen, Melholt; Anna Storgaard, Hjallerup;
Kirsten Hylander, Asaa; Mogens Juhl Jensen, Brønderslev; Nethe Budolfsen, Serritslev; Svend Skak Jensen,
Dronninglund-Dorf og Lise Lundgreen, provst.

Referat
1. Velkommen.
Provst Lise Lundgreen præsenterede sig.

2. Temaaften den 26. september
Evaluering.
Det er flot med den gode tilslutning, der er til temadagene.
Der var for kort tid til drøftelserne i grupperne. Der må ikke være så meget på programmet, at
der ikke er den fornødne tid til snak i grupperne. Konkret kunne det have været en ide, at
blive placeret allerede fra mødets begyndelse i grupperne.

Tanker om Temaaften 2018.
Der er ønske om en temaaften en gang årligt til afvikling efter sommerferien – og ikke så tæt
på søndagen med ”Fyld Danmarks kirker”. Det skal forsat være med spisning.

3. Diakonipræst
Marie Kirketerp er fra 1. juli ansat som præst i Hjallerup på 100 % og der er derfor i øjeblikket
ikke en diakonipræst. Der er en vikaransættelse af Emma Svensson, Jerslev, der er ansat
foreløbigt til 31. januar til at varetage opgaver for diakoniudvalget.
Stillingen som diakonipræst var en 4-årig stilling med udløb april 2018.
Gennemgang af evalueringerne fra Hjallerup menighedsråd, diakoniudvalget og Marie
Kirketerp.
Repræsentantskabets indstilling er, at stillingen skal genopslås med samme fordeling som det
har været og gøres til en permanent stilling. Lise Lundgreen arbejder videre ud fra dette.
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4. Folkekirkes Familiestøtte
Præsentation af PUs behandling af ansøgning om mulig nyansat koordinator. PU ønsker, at
der skal tages en ny vurdering, når projektperioden udløber i 2019 og der er sket en samlet
evaluering af projektet.

5. Budget 2018
Forslag fra grupperne blev behandlet. Det blev besluttet, at udgiftsniveauet samlet skal ligge
på 2017-niveau med kr. 650.000.
Fordeling:
Fælles (temadag og møder)
kr. 50.000
Menighedsråd
kr. 8.000
Drift
kr. 2.000
Kommunikation
kr. 175.000
Diakoni
kr. 320.000
Unge
kr. 50.000
Gudstjeneste
kr. 30.000
Kirken på landet
kr. 15.000
Der kan ske omfordeling imellem grupperne alt efter initiativer hen over året.
6. Eventuelt og næste møde
Med ønsket om opslag af stillingen som diakonipræst / sognepræst vil der blive inddraget
personer fra repræsentantskabet til prøveprædikerne og samtalerne.
På det kommende møde i repræsentantskabet er der ønske om, at tovholderen eller en
anden fra hvert udvalg deltager, så der kan ske en dialog imellem grupperne og
repræsentantskabet.
Der vil komme udmelding om ny dato.
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