Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/3 2009 kl. 19.15
i Thisted Kirkecenter
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Clausen.
Stedfortræder: Hans-Jørgen Clausen
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 24/3, MR 2/4
06. Anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen
samt helhedsplan for kirkegården.
Sally Enevoldsen (SE) redegør.

07. Kørsel på kirkegården. Løsninger? SE.

08. Mandskabsbygning – Vestre kirkegård.
Status nu. Byggeudvalg + SE.

09. Undersøgelse for skimmelsvamp i
Asylgade. Status.
10. Hvem kan komme gratis med til koncert?
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Referat.

Referatet er godkendt
Dagsordenen er godkendt
Preben vil fremlægge maskinskade
Afbud fra Niels Christensen til næste MR møde
Udsat fra seneste møde –Sally orienterer.
Henviser til sagsgangen med fokus på afslaget grundet
helhedsbeskrivelsen i forhold til det konkrete oversigtsskitse. Sally
fortæller om overvejelser, tanker og visioner for den gamle
kirkegård. Stiftsøvrigheden har pointeret kravet om godkendt
landskabsarkitekt, hvorefter Sally har kontaktet dels
Landskabskonsulenterne i Nørresundby (overslag kr. 40.000 ekskl.
moms), Hanne Egebjerg (overslag kr. 25.000 ekskl. moms). Sally
refererer til tilsagn fra provsten (ITS) ift. økonomi og anbefaler, at
projektet igangsættes på grundlag af godkendt projektbeskrivelse,
mens fondsmidler mv. ansøges. MR anbefaler videre samarbejde
med Hanne Egeberg, Hadsund. Sally fortsætter arbejdet.
Der indkaldes til møde med XXXXX
Sally orienterer om problematikken vedr. kørsel på kirkegården.
Grundet vedtægter er det for nuværende påkrævet med kørsel på
kirkegården, hvor det største problem er manglende respekt i
forbindelse med begravelser, bisættelser. Sally fremlægger forslag
om mulighed for mekanisk chip-styret åbning af kirkegårdslågen
ved parkeringspladsen. Brugerne kunne i givet fald erhverve en
chip-adgang for et fastsat depositum. Pris kr. 20.703,- eksl. moms.
MR diskuterer forskellige muligheder. Evt. mulighed for etablering
af parkeringsplads langs Vestre Kirkegårdsvej, evt. opsætning af
forbudsskilt i forbindelse med kirkelige handlinger, evt. skilt med
generelt forbud om kørsel på kirkegården dagligt i bestemt periode.
MR foreslår en forsøgsperiode med skiltning med generelt
kørselsforbud dagligt mellem kl. 10 – 15.
Beslutning: Kirkegårdsudvalget arbejder videre med sagen og
vender tilbage til MR med endelig afklaring den 2. april.
Niels Christensen orienterer om det kommende forløb, ansøgninger
processer mv. Han henviser til korrespondance med provstiet, der
forefindes på ITS.
Projektet tegner sig i 3 faser: forår 2009: Skitseprojektering, efterår
2009: Detalilprojektering. Efterfølgende kan byggeriet udgå i
licitation. Byggeudvalget og Sally arbejder videre med frigivelse af
midler og tilpasning af kontrakt. Vender tilbage til MR.
Niels Christensen orienterer om sagen. Resultatet af undersøgelsen
foreligger i uge 11.
Musikudvalget fremsætter forslag vedr. gratis adgang til koncerter.
Forslaget grundes i, at antallet af gratister er forholdsvis stort jvnf
seneste mødes diskussion vedr udvalgets budgetopfølgning.
Forslaget:
Ved kommende koncerter har medlemmer af menighedsrådet,
ansatte ved kirken og kirkegården gratis adgang. Ændringen gælder
altså ansatte og menighedsrådsmedlemmers ægtefæller.
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MR vedtager forlaget.
Punktet er på, da MR ønsker en diskussion af, hvorvidt det er en
11. Generalforsamling, Distriktsforeningen,
torsdag d. 5.3.
ITS rimelig beslutning ikke at deltage i distriktsforeningens generalforsamling, når den falder på en fast MR-mødeaften, som i år.
Der pointeres, at valget i distriktsforeningen gælder for 4 år,
hvorved Thisted MR ved denne praksis sætter sig uden for
indflydelse i den nævnte periode. Det er vores forening, hvor det
indlysende er dueligt og ønskeligt med samarbejde og kendskab til
hinanden.
MR drøfter fremtidig praksis i lyset af fælles projekter og i lyset af
god tone.
Såfremt situationen igen opstår, beslutter MR, enten at flytte eget
møde eller efter fælles beslutning sende repræsentanter.

12. Sluk lyset 2009. 28.marts 20.30-21.30. ITS Forslag fra Biskoppen – i forbindelse med fokus på grønne kirker.

13. Mette Bower: Avisudklip uddelt d. 5/2:
Det er de kristne, der forfølges.

14. Hængeparti fra missionssøndag.
PHP spørger om tilskud til
A: Transport.
B: Gospel.

15. IT-skrivebordet. Forespørgsel.

16. Google kalender –
Thisted kirkecenter/kirke.
17. Orientering v. formanden:
I. Kopirum. Status
II. Dansk Sømands- og Udlandskirker.
Medlem?/Årsmøde. ITS
III. IT kursus, Nors Skole torsdag d.
26.februar kl. 19-22. Aflyst, virus.
IV. Offentliggørelse af lovbekendtgørelser.
Lov nr. 47 . ITS. Kopier uddeles.
V. Udvendig kalkning af kirken.
VI: Adgangsforhold til kirkecentret.
VII: Realea henvendelse om ude arealer bag
det gamle rådhus.
VIII: 1.sal. Varme m.m.
IX: Thy Folkekirkelige udvalg.

MR diskuterer forslaget og fremkommer med forskellige
synspunkter. En time – tant eller markering – skal vi spare på andre
måder i forbindelse med kirke? MR benytter viist lejligheden til at
få nye besparende og oplysende ideer….
Niels Christensen oplyser, at udgiften til belysning
MR vedtager forslaget. Marianne slukker og tænder.
Mette fortæller om sin oprindelige inspiration til arbejdet i MR –
om det faktum, at religion virkelig er i fokus i dag, om sit
internationale perspektiv på det kirkelige arbejde. Mette har efter
inspiration af artiklen, forfattet et brev til kirkeminister Birthe Rønn
Hornbech. MR drøfter, hvorvidt brevet evt. kan være en fælles
skrivelse fra MR eller om vi i givet fald skal underskrive som
enkeltpersoner. Mette medbringer et nyt dertil egnet udkast på
lørdag til inspirations(for)middagen.
Poul Henning refererer fra et efterspil i forbindelse med
medvirkende ved missionssøndagen.
FU har indstillet, at MR bør dække kørslen.
Marianne har desuden foreslået et honorar, som koret kan anvende
efter forgodtbefindende.
MR diskuterer forskellige muligheder og beslutter, at givet kr.
1.000,- til dækning af honorar og kørsel.
Preben forespørger om mulighed for at få adgang til ITskrivebordet i kraft af sin rolle som kontaktperson. Jens Kristian
orienterer om andre menighedsråds procedurer og retningslinier for
kontaktpersoner. MR beslutter at give Preben fuld adgang til ITSkrivebordet
Udsættes grundes Kent Arnes sygdom
Ad. 1 – Kopirummet færdigt, spartlet, malet, indflyttet,
Ad. 2 – overvej til lørdag, om nogen har lyst til at deltage i Dansk
Sømandskirkes årsmøde, den 18/3
Ad. 3 – IT kursus flyttet
Ad. 4 – formanden gør opmærksom på lovbekendtgørelsen og
foreslår uddeling i papirformat
Ad. 5 – orientering
Ad. 6 - svært at komme ind i kirkecentret som handicappet.
Marianne har diskuteret det med provsten. MR diskuterer
muligheder for forbedringer. Kirsten orienterer om Sognets
Dagligstues bevilling fra dansk handicapforbund i forbindelse med
etablering af handicaprampe i Storegade. Kirkeværge arbejder
videre med punktet.
Ad. 7 - orientering
Ad. 8 – forslag til forbedringer, det fysiske arbejdsmiljø på 1. sal
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X. Vedtægter for valgt kasserer og
regnskabsfører. (Senere)
18. Efterretningssager:
a. Ministeriet:
b. Stiftet:
c. Provstiet:
d. Udvalgene:
Aktivitetsudvalget 05.02.09

e. Præsterne.
f. Kontaktpersonen.
g. Indkommet post: Kurser, tilbud m.m.
Uddannelse og efteruddannelse af
Præster, betænkning 1503.
IT Workshop 4.
ITS
Nationalmuseet. Klik dig til viden om
kalkmalerier.
ITS
Freestyle gudstjeneste 13.nov. 2009,
Aalborg.
ITS
Tak fra Danmission ifm.
missionssøndag.
Nyt fra Kirkefondet.
Menighedsrådenes Blad 2.2009
Årsmøde I Aalborg Stift for DSUK.
Fredag d. 20.marts Nykøbing. ITS.
Mellemkirkeligt besøg i Sachsen. ITS.
Tilbud Banko-Carl.
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Ad. 9 – Thy folkekirkelige udvalg ønsker hjælpere
Ad. 10 - udsættes

Aktivitetsudvalget orienterer på lørdag!
Musikudvalget – Preben agerer reklamesøjle for årets aften med
middag, musik og auktion med særdeles fine sager til bortauktionering. Preben beder om hjælp til reklame for aftenen.
Hkh kronprinsesse Mary har indvilget i at være projektor for korets
turne til Australien i efteråret.
Preben orienterer om problemer med klaveret på 2. sal – Preben
arbejder videre med sagen og orienterer MR på april mødet.
Leif uddeler og referer fra Kontakten – marts 09 med fokus på
køkken og smiley, omklædning, køn og penge – med meget meres
Ad. Mellemkirkeligt besøg i Sachsen –
Kirsten anbefaler på det varmeste oplevelsen, opholdet og
indtrykket og arrangementet i det hele taget.

Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
jke@mvbmail.dk
NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

