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Referat.

Torsdag d. 7/1 2009 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Clausen, Niels Christensen,
Marianne Christiansen, Poul Henning Poulsen,
Anton Odgaard,
Stedfortræder: Hans Jørgen Clausen, Kirsten
Grand-Jean Thomsen
01. Indledning ved Ingrid Horslund
Fra det lukkede møde: Vedrørende salgsprisen på præstegården
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden

04. Kirkens liv og vækst

ændres denne til kr. 3.030.000,- Referatet er herefter GODKENDT.
Dagsorden justeres som følger:
Der lægges op til diskussion under punkt 9.e og 11, da Sally
Enevoldsen deltager i mødet
Nyt punkt 09.p – Leif Damsgaard
Herefter godkendes dagsordnen

Kirsten Agger: Alle Helgen.

Kirsten Agger fortalte om sin oplevelse som kirkegænger og
sørgende ved årets Aller Helgens gudstjeneste i Thisted Kirke.
Kirsten kom med ideer til udvidet, ændret praksis.
Hans Jørgen Clausen melder afbud som stedfortræder til næste
05. Næste møde: FU 26/1, MR 4/2.
møde.
06. Mødet med biskop og provst.
# Referat af mødet med biskoppen fredag d. 8.januar uddeles. Det
foreslåede fællesmøde med Skinnerup Menighedsråd foreslås til
Pastoratsfællesskab m/ Skinnerup Sogn?
den 28. januar, gerne kl. 17. Formanden kontakter Provst Henning
Sørensen med mødedato – Rådet afventer tilbagemelding.
07. Børne-familie gudstjenestereferat 06.11.09. Rådet diskuterer BUSK gudstjenestens placering og evt.
konvertering til børne- familiegudstjeneste.
Beslutningssager? Drøftelse af BUSK.
Kirsten Agger fortæller kort om succesen med Thisted Kirkes
08. Folkekirkens feriehjælp. Gentager vi?
deltagelse i Folkekirkens feriehjælp i sommeren 2009. Hun beder
MR tage stilling til, hvorvidt vi skal arbejde med noget tilsvarende i
sommeren 2010. I 2009 fandtes familierne i samarbejde med
Thisted kommunes sundhedsplejersker, hvilket resulterede i
familier med meget små børn. I år er Kirsten Agger er fortaler for,
at kontakten til kommende familie skaffes via en kontaktperson fra
andet regi, så vi evt. får fat i familier med større børn. MR
diskuterer projektets form og indhold. MR vedtager, at Kirsten
arbejder videre med projektet.

09. Orientering v. formanden:
a. Nationalmuseets klimarapport om
kirken. Siden sidst.
b. Mandskabsbygning – Vestre kirkegård.
Siden sidst.
c. Asylgade 22. Siden sidst.
d. Anden præstebolig?
e. Realea. Mur og området af kirkegården
mod det gamle rådhus. Møde 12.01.10
med landskabsarkitekten om plan.
f. En særlig gave. Grethe og Jørgen P.
Bornerups Fond.
g. IT-skrivebordet. Version 2.
h. Ferie-, sygdom- og vikardækning.
Oversigter?
i. De nye overenskomster.

Ad. 9.e & 11
Sally Enevoldsen præsenterede Hanne Egebjerg første helhedsplan
for Kirkegården, herunder anlægget af mindehaven for I. P.
Jacobsen. Menighedsrådet tager endelig stilling til planen på
førstkommende møde (februar). Helhedsplanen med tilhørende
skitse med forslag til udsmykning i mindehaven forefindes til
gennemsyn på kirkekontoret og kirkegårdskontoret. Der kvitteredes
med stående applaus.
ad. a – Preben orienterer om indeklima/affugtning…..
ad. c – Intet nyt. Dog korrespondance med THYbolig vedrørende
honorar for medvirken ved salg til Thisted Kommune
ad. d – Formanden har kontaktet byens ejendomsmæglere med
henblik på erhvervelse af ny præstebolig. Herunder orienteret om
MR’s krav til ny præstebolig.
ad. f – Formanden orienterer om den særlige gave, som Thisted
Kirke har modtaget fra Bornerups Fond til udvidelse af
klokkespillet i Thisted Kirke med yderligere 24 klokker. Preben
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Ansættelsesforhold. Hvad skal vi huske?
Ny vejledning. 10.12.09.
ITS
j. Bankskifte. Hvordan går det?
k. Sognemedhjælper.
ITS #
l. Ekstraordinære renteindtægter.
Særskilt konto oprettet?
m. Missionssøndag d. 24 jan. Kl. 10.
Invitation fra Mission Afrika.
n. Nye momsregler pr. 01.01.2010.
Ikke moms af renter af legataftaler.
o. Betænkning om bloktilskud sendt til
høring. Høringsfrist 23.02.10.
ITS
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fortæller om forberedelserne, mulige planer og ideer i forhold til
anvendelsen af de nye klokker. Preben skriver sine ideer og forslag
til drøftelse i MR i løbet af foråret
ad. g – alle medlemmer er på det nye IT skrivebord.
ad. h – Leif orienterer om praksis her. Kent Arne registrerer al
fravær, ferie og sygdom i Kirken og deraf følgende vikardækning.
FU vil nu følge op og registrere ovenstående til mere realistisk
budgetlægning bl.a.
ad. i – Leif orienterer. Anni Sloth hjælper kontaktpersonen ift.
implementeringen af de nye overenskomster.
ad. j – udsættes til senere
ad. k – formanden orienterer om udviklingen vedr. stillingen som
sognemedhjælper. Provstiet har bevilget kr. 150.000 af 5% puljen
som tilskud til første års aflønning. MR drøfter mulige udfald med
det begrænsede finansielle tilskud til stillingen. Diskussionen
munder ud i et opdrag til det eksisterende udvalg, der orienterer
MR efter uddybende arbejde i udvalget, der består af: Kirsten
Agger, Poul Henning, Lone Kofoed, Mette Bower.
ad. l –
ad. m – Formanden rundsender efterfølgende materialet vedrørende
missionssøndag den 24. januar kl. 10. MR blev i sensommeren
orienteret om missionssøndagens forløb af Louise Krøyer.
ad. n – Formanden orienterer om nye momsregler
ad. o – Formanden orienterer om betænkning om ændring i
bloktilskud. Eftersom høringsfasen afsluttes den 23. februar, bør vi
træffe en beslutning på MR i februar, hvorfor punktet kommer på
dagsordnen for kommende møde. Til orientering findes
betænkningen på ITS under fanebladet nyt fra landsforeningen
Hvis nogen har interesse heri, opfordrer MR medlemmerne til på
alles vegne at deltage i den ønskede folkelige debat….
ad. p – nyt punkt. Leif orienterer om indkommet materiale
vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Det tager Leif sig af – og
iværksætter iblandt og med personalet.

10. Efterretningssager:
a. Ministeriet:
1. Revideret cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. ITS
2. Kirketrivsel.dk. Fokus på det psykiske
arbejdsmiljø.
ITS
3. Efteruddannelsespuljen.
ITS
4. FLØS NYT december 2009.
ITS
5. Tro og love erklæring
Arbejdsmobiltelefon.
ITS
6. Skattefri godtgørelse m.m.
ITS
b. Stiftet:
Valgmøde tirsdag d. 19.januar kl. 19.30 i Ydby Hallen.
1. Bekendtgørelse om bispevalg i Aalborg
Stift 2010.
2. Nyhedsinformation SUK i Aalborg Stift.
ITS
3. Åbningstider i Stiftet.
ITS
4. Aalborg Stiftsavis.
c. Provstiet:
1. Ansattes ferie, friweekend og sygefravær.
ITS
ITS
2. Nye kirkegårdsvedtægter.
ITS
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3. Erfa-møde for regnskabsførere 27.02.10.
ITS
4. Vedr. udbetaling af honorarer til
menighedsrådsmedlemmer i 2010.
ITS
d. Udvalgene:
Børne-/familiegudstjenestereferat
06.11.09.
Gitte orienterer om strukturudvalgsmøde hos provsten. Nogle af
e. Præsterne.
beslutningerne nævnes her:
Konfirmanderne fra Østre Skoles specialklasse overtages af
sognepræst Lone Olsen.
Asger Hørving indgår i turnus med plejehjemsgudstjenesterne i
Thisted – i Maibritt Nygaards sted.
Gitte Ishøj fritages for begravelser den første uge i hver måned
grundet arbejdsbyrden vedrørende mange konfirmandhold.
Sygehusgudstjenesterne vender tilbage til en turnusordning for
samtlige provstiets præster.
Gitte lægger op til yderligere drøftelse af specielt
konfirmandbudgettet på et senere tidspunkt.

f. Indkommet post:
1. Henrik Bolt-Jørgensen: Fototilbud.
2. Hjerl Hede: Tilbud.
3. A2 Arkitekterne A/S. Tilbud om at hjælpe.
4. Kirkefondet. Sæt de unge voksne og
folkekirken til debat.
5. Tak. KFUM´s Sociale arbejde.
ITS
6. Tilsted Menighedsråd inviterer til
gudstjeneste med Jørgen Kjærgaard søndag
d. 10.januar kl. 14.00.
7. Kurser for menighedsrådsmedlemmer.
11. I ”venteposition” til senere:
Anlæg af mindehave for J.P. Jacobsen
samt helhedsplan for kirkegården.
Kørsel på kirkegården.
Løsningsforslag?
På vej mod menighedsmøde april/maj
2010.
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?

Kirsten ;-)

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

