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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/5 2009 kl. 19.15
i Thisted Kirkecenter
Dagsorden:
Afbud:
01. Indledning ved Poul Henning Poulsen
02. Godkendelse af referat

Beslutning
Anton Odgaard

03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 26/5, MR 4/6
06. Budget 2010.

#

Vi mangler notat om henvendelsen fra Danmission om lån af
sal til By Night 04.06.09. Tilladelse givet.
Referat godkendt
Punkt 10 bliver en A og B del.
Tilført pkt. c. Musikudvalget under udvalgene.
Intet.
OK
Der udleveres bemærkninger fra kassereren Kirsten
Ringgaard til det udarbejdede budget 2010. Disse gennemgås
sammen med budgettallene.
Kirkegårdslederen Sally Enevoldsen udleverer og gennemgår
konsekvensbeskrivelse for besparelse i kirkegårdens driftsbudget, og gør opmærksomt på der er skævridning ift. til det
samlede budget som vil få konsekvenser mange år frem.
Ændret konteringspraksis og momsafregning reducerer ifl.
Preben Nørgaard Christensen musikudvalgets budget med 31
% svarende til kr. 25.000, hvilket ikke fremgår af budgettet.
Der blev på mødet rejst kritik af forudsætningerne for
budgetarbejdet. Menighedsrådet beslutter, at der nedsættes et
udvalg, som udarbejder en konsekvensskrivelse. Denne
skrivelse skal lægges til grund for videre behandling af
budget 2010 i næste uge.

07. Prioriteringer af behov og ønsker.
Tilvalg = Fravalg. Liste på mail 06.05.09.
08. Kvartalsrapport 1.2009.
#
09. Undersøgelse for skimmelsvamp i
Asylgade. Status.
10. Marianne Christiansen ansøger om
midlertidig ophævelse af bopælspligt.
11. Syn af kirke og sognets bygninger.
Synsprotokol revideret.

12. Stiftsmenighedsrådsmøde 16.maj 2009,
Ålborg.

#

Udvalget nedsættes med flg: Anette Hove Laustsen, Lone
Kofod, Preben Nørgaard Christensen, Kirsten Larsen
Clausen.
Indlæg til konsekvensbeskrivelsen sendes til Anette Hove
Laustsen senest mandag kl. 15.00 og sendes til MRmedlemmer senest onsdag.
Punktet behandles næste torsdag.
Udsættes til næste ordinære møde.
Slutningen af maj vil der være en handlingsplan for videre
fremdrift.
Niels Christensen orienterer kort om den udarbejdede rapport.
Lukket møde
Generelt. Der vil blive udarbejdet energimærkning af
samtlige bygninger hørende under Thisted menighedsråd.
Der er udleveret synsrapport som Niels Christensen
gennemgår og korrigerer sum for Asylgade til kr. 35.000.
Møllevej kr. 35.000, Kirkecenter kr. 40.000, Kirken kr.
100.000.
Udsættes til 14. maj

Thisted Menighedsråd
13. Oprydning i kirkecentrets kælder. LDJ.
14. Orientering v. formanden:
a. Mandskabsbygning – Vestre kirkegård.
Status nu.
b. Målsætning for denne 4 års periode?
Møde d. 14.maj kl. 19.15.
c. Mødet med Realea d. 07.04.09.
d. Lån af kirkecenter.
15. Efterretningssager:
a. Ministeriet:
b. Stiftet:
Beretning fra 47.møde.
ITS
Frigivelse af restbeløb, Møllevej.
ITS
c. Provstiet: Referat fra 24.03.09.
ITS
d. Udvalgene:
a. Børne-/fam.gudstjenesteudv. 16.04.09
b. Mail fra Gitte Ishøy om By night.
c. Musikudvalg.
e. Præsterne.
g. Indkommet post: Kurser, tilbud m.m.
Katalog fra DanSand.
Forbrugsmaterialer, inventar m.m
NovaMedia Film. ”En stemme for
livet”
Cirkulære: Regulering for sats om
boligopvarmning.
ITS
Stiftsudvalget for Folkekirkens
Mission.
ITS
16. I ”venteposition” til senere:
a. Anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen
samt helhedsplan for kirkegården.
b. Kørsel på kirkegården. Løsninger?
c. Vedtægter for valgt kasserer og
regnskabsfører.
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?
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Der kan arbejdes videre med planlægning af indkøb af reoler
til kælderen.
Grundet det fremskredne tidspunkt behandles pkt. 14 og frem
ved næste ordinære møde.

c. Forspørgsel om anvendelse af kirken fra en arbejdsgruppe
som forbereder et projekt for daginstitutter i Thisted
kommune og Klitmøller Gospelkor mandag 31. august eller
14. september.

Kirsten Larsen Clausen

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
jke@mvbmail.dk
NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

