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Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 25.9. 2019 kl. 19.00 - 22.00 

  hos Henrik, Hulbakvej 47 9480  Løkken 

 
 
Indledning ved Henrik, derefter bedemøde. 
Tilstede: Henrik, Torben, Ruth, Huong, Lisbeth (ref.) 
 
Fraværende: Oda og Bent. 
 
 
 

Dagsorden. 
 
1. Godkendelse og underskrift af protokol 

2. Siden sidst 

• Gennemgang af aktiviteter siden sidst 

3. Økonomi 

• Pt. har vi en kassebeholdning på......... 

4. Kommende møder/program 

5. Div. 

• Huset vedligehold, trappe, opfølgning 

• Samfundslejr for hele kredsen eller Hjørring/Hirtshals ? Opfølgning 

• Lejlighed: kontrakt gennemgang. Opfølgning 

6.Evt. 

• Fremtid kirke/præst. Hvilke muligheder har vi. (Evt. Knud Erik med til næste møde) 

7. Næste møde 
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Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 

Ad 2. Siden sidst 

Evaluering af afholdte møder: 

29.8. Lovsangsaften v/ musikkonsulent Bjarne Klitgaard, Aalborg.Emne: Når Jesus er min 

lovsang. 

12.9. Familieaften ved Børnekonsulent Elisabeth Holdensen, Aalborg. Emne: Blive som 

børn. 

19.9. Indremissionær Brian Madsen, Vejle. Emne: Håbet i himlen - livet på jorden. 

 

Fremover vil vore familieaftnerne ikke have sluttidspunkt 20.15, ikke så mange rigtige små 

børn længere. Dvs. sådanne aftner har vi kaffen til sidst og slutter når vi er færdige :-). 

 

For øjeblikket er der behov for at IMU holder deres mødeaftner om onsdagen. Samme 

aften holder Eritrea-folkene deres møde. - Træder vande lige nu og ser udviklingen. Vigtigt 

med  plads til vore egne folk i huset. 

 

 Jonas Wiwe er kontaktet vedr. opstart af Facebook gruppe for IM Hjørring (Lukket gruppe 

for alle med tilknytning til Indre Mission i Hjørring). Jonas har startet siden op og indvilliget 

i at være administrator. Tak, til Jonas. Nu gælder det om at vi lærer siden at kende og 

bruger den. 

 

Ny missionær og evangelist Asger Refslund - Nørgaard er ansat i Region Nord pr. 1. 

oktober. 

Bestyrelsen vil byde ham velkommen ved første givne lejlighed. 

 

Måske en chance for at vi kan slippe for at betale det nye Mobilepay gebyr for 

betalingsløsning/Myshop idet Hjørring IM figurerer som en del af IM Danmark. 

Momsnummer ingen betydning i denne forbindelse. 

 

 

Ad 3. Økonomi 

Vi har for øjeblikket en kassebeholdning på ca. 80.000 kr. 

 

Ad 4. Program 

Kommende møder/program:   
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Søndag den 6. okt vil der blive indbudt til kaffe i missionshuset, umiddelbart efter 

morgengudsjeneste med Knud Erik. Her vil der blive en spændende mulighed for at stifte 

bekendtskab med en kristen børnehjemsleder Anu Rajamani, som fortæller om sit arbejde 

på børnehjemmet, Grace Home i Indien. Edvard har fået aftalen i stand jf. udsendt mail til 

alle. 

 

Bær med aften den 22.nov. Drøftelse af de 25 %  af overskud som vedrører udadrettet 

projekt. Endnu ikke helt fastlagt. Vicki har sørget for lodsedler. Bent er mødeleder. 

Taler/andagt ikke helt på plads. 

 

Julefest den 12. dec. Det bliver sådan at en bibelkreds har lovet at stå for tilrettelæggelse 

af aftenen og Bente Nedergaard vil holde andagten for os. 

 

Ad 5. Div. 

 Arne Risager har lovet at være den, der aftaler tidspunkt med maler ved restaurering af 

trappe. 

 

Samfundslejr for hele kredsen eller Hjørring/Hirtshals. Dette punkt er udsat til senere 

lejlighed. 

 

Torben har snakket med lejer vedr. forbrug. Kontrakten vil blive revideret på et komende 

bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6. Evt. 

Fremtid kirke/præst, hvilke muligheder har vi ? Knud Erik gerne med på næste møde. 

Menighedsrådsvalg i 2020! 

 Vi tager hul på en snak om hvad vi gør fremadrettet, når Knud Erik engang stopper.  

 

Ad. 7. Næste møde 

Bestyrelsesmødet næste gang bliver hos Oda den 30.10.  
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