Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/6 2009 kl. 19.15
i Thisted Kirkecenter. OBS: Lokale 2.sal.
Dagsorden:
Afbud:
01. Indledning ved Kirsten Larsen Clausen
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 28/7, MR 6/8
06. Kvartalsrapport 1. 2009. (Udsat fra sidst)
07. Undersøgelse for skimmelsvamp i
Asylgade. Status.
08. Kulturnat d. 18.sept.

09. Folkekirkens feriehjælp v/Kirsten Agger
10. Kursusdeltagelse,
menighedsrådsmedlemmer.
11. Målsætning for denne 4 års periode?
Møde? Hjælp?
12. Kirkecenterreglementet.
#
Behov for justeringer?
13. Modtaget efter FU:
Ansøgning af Nordvestkoret om
at benytte Thisted Kirkecenters store sal
tirsdag aftener fra 19.30 – 22.00 fra uge 33
(11.august) og frem til uge 45 (3.november)
i 2009.
Årsag: Korets sædvanlige øverum på
Thisted Gymnasium renoveres totalt i den
pågældende periode.
14. Orientering v. formanden:
a. Mandskabsbygning – Vestre kirkegård.
Status nu.
b. Mødet med Realea d. 07.04.09.
c. Lån af kirkecenter.
d. Budget 2010. Mandskabsbygningen,
renter, afdrag. Kopi af ændringer. #
e. Asylgade 22
f. Inspirations dag samt fotokursus
d. 13.juni.
g. Gavepolitik for ansatte og
MR medlemmer?
h. Repræsentant i Landsforeningen af
Menighedsrådsmedlemmer fra Thisted?
Delegeret - og Årsmødedeltagelse?
i. Forslag om et fast punkt på dagsorden:
Budgetønsker - Prioriteret liste"?

Side 1 af 2
Beslutning

Husk P-pladsen ved kirken er lånt ud denne aften til IM.
Kirsten Larsen Clausen – Hans Jørgen Clausen stedfortræder.
Gitte Ishøy.
Godkendt
Godkendt
Intet
Godkendt
Kirsten Ringgaard informerer.
Handlingsplan forventes klar ultimo juni.
Tema: Kirken i farver. Ansatte/menighedsrådsmedlemmer i
farvet tøj, farver på kirken, FDF foran kirken med farvet brød
og pølser.
Er igangsat.
Der kan tilmeldes til kurser v. løgumkloster.
Der arbejdes videre med at finde en ekstern sparringspartner.
Der findes en opdateret udgave, som fremsendes med næste
dagsorden til menighedsrådsmøde.
Ansøgning ikke imødekommet , men koret tilbydes mulighed
for at anvende kirken i den udstrækning den er ledig.

a. Forprojektet præsenteres 12. juni.

b. Videregivet
c. OK.
d. Videregivet
e. Bopælspligt ophævet i den tid afklaring og udbedring af
skimmelsvampe foregår. Kirkegården holder haven.
f. Tilmelding endnu åben.
g. FU indstiller: Leif Damsgaard Jensen + Kent Arne
Fredslund-Madsen udarbejder system herfor. Leif
Damsgaard Jensen fremlægger det udarbejdede forslag,
som vedtages af menighedsrådet.
h. Kirsten Larsen Clausen deltager ved årsmødet 2009.
i. FU indstiller, at man ikke sætter budgetønsker på som
punkt til hvert MR-møde. Vedrørende opfølgning
udarbejdes der kvartalsrapporter.
Der henvises til pkt. 4: Kirkens liv og vækst, hvor
visioner, mål og økonomi fremover drøftes.

Thisted Menighedsråd
j. Forslag: Fast pkt. sidst på dagsordenen,
som hedder punkter til næste MR-møde?
Formål: Sikre opsamling af bl.a. udsatte
dagsordenspunkter, opfølgende
dagsordenspunkter, samt evt. nytilkomne
aktuelle dagsordenspunkter under mødets
forløb.
15. Efterretningssager:
a. Ministeriet: Ny konsulentordning

b. Stiftet:
c. Provstiet: Fra provstiudvalget
d. Udvalgene:
Referat fra medieudvalget, 15.04.09.
Referat fra musikudvalget, 27.05.09.
e. Præsterne.

Side 2 af 2
j. Der henvises til MR-referatets sidste punkt ”venteposition”.

Anette Hove Laustsen påpeger at der sker en skævvridning da
menighedsrådene herefter skal betale kørsel til konsulenter
som kan komme langsvejs fra.
Høringssvar udarbejdes af Marianne Christiansen.

Udvalget takkede for sidst. Kirsten Kanstrup informerede om
udvalgets konstituering.
Videregivet
Videregivet
PHP informer om møde i ungdomsgudstjenesteudvalget, som
arrangerer ungdoms- og Taizegudstjenester.
Marianne Christiansen bringer en hilsen fra skole-kirke
konsulenten, som inviterer til foredrag 7. September i
Nykøbing kirkecenter.

g. Indkommet post: Kurser, tilbud m.m.
Frigivelse af midler, salg af ejendom
Møllevej.
ITS
Kurser. IT i konfirmandundervisningen.
ITS
Reklame: Tilbud på luftfotografering.
Pinsekollekt Folkekirkens nødhjælp.
Blå kors bladet 2/maj 2009
Foredragstilbud – Grethe & Carl P.J.
Christensen.
Hør godt i kirke og menighed nr. 15/83
2009.
Kofod avis juni 2009
16. Lukket punkt: Bygningssag.
17. 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?

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.

