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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/2 2010 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud:
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 23/2, MR 4/3.
06. Mandskabsbygning – Vestre kirkegård.
a. Licitation. Næste skridt.
b. Regnskabsstyring af byggeri.

07. Helhedsplan for kirkegården.
a. Området/mur mod det gamle rådhus.
b. Stillingtagen til landskabsarkitektens plan.

Referat/beslutning.

Årstallet forkert: den 14/1 2010.
09 d: Kirkeværge og formand har…..
referatet herefter godkendt
Dagsorden er godkendt. Børnefamiliegudstjenesteudvalgets
aktivitet refereres under punkt 13 d.
Afbud fra Lone Kofoed til både FU og MR
a. Niels Christensen orienterer om licitationen, begrænset
licitation, dvs. bygherren inviterer relevante lokale
entreprenører til at afgive tilbud. Denne licitationsform betyder
reelt, at det laveste tilbud accepteres. Licitationsresultatet
uddeles til gennemsyn i rådet. Forskellen på de højeste og de
laveste tilbud udgør en difference på ca. kr. 1.200.000. Niels
udtrykker tilfredshed med tilbuddene og resultatet, idet de
valgte håndværksfirmaer/entreprenører er lokale firmaer, vi har
tiltro til, der kan løfte opgaven.
Samlet sum på projektet på kr. 9.319.000 inkl. 25% moms.
Momsens størrelse er endnu uafklaret, men med et
byggebudget, der tager udgangspunkt i højst tænkelige
momssats, og stadig holder sig under det bevilgede beløb, ser
det budgetmæssigt fornuftigt ud. Der er fin overensstemmelse
mellem det budgetterede og det faktuelle, hvorfor
byggeudvalget høster ros. Med hensyn til det specifikke
byggebudget, moms, tidsplan mm henvises til vedlagte bilag.
b. Niels redegør for stiftets godkendelse af det samlede
lånebeløb og gennemgår de nævnte procedurer vedrørende
udbetalingerne af samme. Praktisk betyder det, at arkitekten
godkender regninger vedr. byggeriet, Niels og Sally godkender
øvrige udgifter. Sammenfattende betyder det, at alle regninger
underskrives/godkendes af to personer. Kirkegårdskontoret
udarbejder både løbende og endeligt regnskab for byggeriet.
Formanden lægger op til drøftelse, dels af den del af
Kirkegården, der støder op mod det gamle rådhus. Dels af
helhedsplanen for Kirkegården, der blev fremlagt på seneste
rådsmøde.
Formanden oplæser Realeas henvendelse, der omhandler
færdiggørelsen af Store Torv og dermed området mod det
gamle rådhus. Af skrivelsen fremgår det, at man gerne vil være
klar til en indvielse først i april måned 2010.
Sally redegør for forslaget i forhold til muren mod rådhuset,
hvor hun minder om, at enhver terrænregulering ændring vil
kræve godkendelse af stiftet. For nuværende handler det om
udligning og afslutning af hjørnet, så det i højere grad
afstemmes med det gamle Rådhus.
Sally har haft kontakt med landskabsarkitekt, Hanne Egebjerg,
der gerne deltager i et møde med Realeas arkitekt.
Menighedsrådet vedtager, at formanden og Sally arbejder hen
imod et fælles møde med Hanne Egebjerg, Realea,
kirkegårdsudvalget og kirkeværgen, der har fuldmagt til at
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indgå aftale med Realea.
b. Menighedsrådet støtter enstemmigt Hanne Egebjergs skitse
til helhedsløsning for Kirkegården. Sally redegør for
proceduren ift. at iværksætte arbejdet med helhedsplanen for
Kirkegården. Første skridt er at søge planen godkendt i Stiftet.

08. Ansøgning om tilskud til nye salmebøger til
Områdecenter Vibedal.

Formanden oplæser en ansøgning fra Vibedal om tilskud til nye
salmebøger.
Generelt vil vi gerne støtte ansøgningen, idet vi vedkender og
støtter behovet. Menighedsrådet diskuterer ansøgningen livligt.
Forslagene er mangfoldige.
Menighedsrådet beslutter at imødekomme ansøgningen med et
tilskud på kr. 2.000,- Formanden udfærdiger en skrivelse med
afgørelsen til Vibedal.
09. Koncertoversigt 2010 til MR´s godkendelse. # Lone Kofoed orienterer om koncertoversigten 2010 og det
foreløbige regnskab for 2009, der balancerer eller muligvis
udviser et mindre overskud.
Lone gennemgår planen og de få justeringer af
koncertoversigten. Vi henviser til en følgende udsending af den
endelige plan.
Budgettet for koncerter i Thisted Kirke 2010 omdeles og
gennemgås.
Menighedsrådet godkender koncertoversigten og budgettet for
2010 med applaus.

10. Betænkning om bloktilskud sendt til
høring. Høringsfrist 23.02.10.
ITS
11. Liturgi. Ændringsforslag fra Gitte Ishøy.

Punktet ikke aktuelt. Efter betænkningens høringsfase, tyder
det på, at ændringen af bloktilskud bortfalder.
Gitte Ishøj fremlægger forslag til mulig forkortelse af
trosbekendelsen i forbindelse med dåb i Thisted Kirke.
Menighedsrådet støtter enstemmigt muligheden for valgfrihed
for præsterne omkring anvendelse af enten en forkortet eller en
fuld trosbekendelse.
Gitte Ishøj fortæller medrivende og inspirerende om ønsket om
forsøg med ændring af liturgien.
Gitte Ishøj vil gerne arbejde med en gudstjeneste inspireret af
Holger Lissner, hvor hun i praksis anvender Lissners liturgiske
forslag. Menighedsrådet støtter forslaget og beder Gitte Ishøj
fortsætte arbejdet frem mod en konkret gudstjeneste, som vi
glæder os til.

12. Orientering v. formanden:
a. Nationalmuseets klimarapport om
kirken. Siden sidst.
b. Asylgade 22. Siden sidst.
c. Anden præstebolig?
d. Sognemedhjælperstillingen.
e. De nye overenskomster. Ansættelsesforhold.
f. IT-skrivebordet. Version 2.
g. Bankskifte. Hvordan går det?
h. Ekstraordinære renteindtægter.
Overført til særskilt konto?
i. Næste syn?
j. Budget 2011?
k. På vej mod menighedsmøde april/maj 2010.
l. Mikrofon til kirkecenter.

a. Siden den 4/12 måles hver 4. time. Der er en sket en speciel
udvikling, idet Kirkeministeriet har opsagt alle
konsulentaftaler, herunder aftalen med nationalmuseet. Thisted
Kirkes klima-projekt er pt i et vakuum.
b. Vi holder øje med ejendommen, rydder sne mv. indtil
overtagelsen, den 1. april.
c. Udvalget arbejder opsøgende.
d. Udvalget beder om menighedsrådets hjælp omkring de
finansielle aspekter af ansættelse af en sognemedhjælper. Alle
forslag, ideer, budgettal, indgangsvinkler mv. bedes videregivet
til udvalget, der har næste møde torsdag den 11/2. På mail eller
på anden vis
e. intet nyt – mødet udsat grundet vejret
f. Der er stadig problemer med IT-skrivebordet. Formanden
opfordrer til at søge personlig betjening, hvilket giver høflig og
konstruktiv vejledning.
g. Formanden orienterer om møde på Kirkegårdskontoret vedr.
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m. Mødet med biskop og provst - pastoratfælleskab med Skinnerup

13. Efterretningssager:
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nyt cirkulære og ny vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v. samt ny regnskabsinstruks. ITS
2. Konteringsvejledning 2010 m.v.
ITS
3. Nyt fra Landsforeningens forlagsbutik. ITS
4. Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige
myndigheder.
ITS
5. Momsvejledning 2010 for de lokale kasser.ITS
6. Årsregnskabsskema 2009 og revideret
budgetskema 2010.
ITS
7. Kontingent- og abonnementsopkrævning 2010.
ITS
8. Informationsbrev nr. 4.
ITS
9. Bloktilskud – er det noget…
ITS
b. Stiftet:
c. Provstiet:
1. Fællesmøde med Skinnerup torsdag d. 28.01 kl.
17.00- 17.45 i Thisted Kirkecenter.
ITS
2. Referat fra PU møde 21.01.10.
ITS
3. Annoncering i Thisted Posten.
ITS
4. Erfa-møde for regnskabsførere 27.02.10. ITS
d. Udvalgene:
• Medieudvalget. Referat 08.12.09.
• Kirkegårdsudvalget. Referat 18.01.10.

e. Præsterne.

f. Indkommet post:
1. Danmarks Kirkelige Mediecenter.
2. Danske Kirkedage 2010. Viborg 13.-16.maj.
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bankskiftets betydning for Kirkegården. Efter mødet i dag er
der tryghed på Kirkegårdskontoret i forhold til bankskiftet til
Nordea.
h. Ekstraordinære renteindtægter er overført til særskilt konto.
Vi arbejder videre med sagen.
i. Menighedsrådet beslutter, at afholde syn mandag den 15.
marts kl. 12.
j. Påmindelse – gør Jer tanker om budget 2011, så vi er
velforberedte.
k. Reminder – FU arbejder videre med sagen. Drøftes på næste
MR. Marianne Christiansen påpeger, at det er uheldigt, at et
menighedsmøde bør kunne annonceres i Kirkebladet.
l. Der arbejdes på sagen. Løsningen bliver prismæssig
overkommelig.

c 1. – Vi afventer referat af fællesmødet med Skinnerup
Menighedsråd, hvor samarbejdsaftalen præsiceres.
c 3. - Formanden orienterer om ny fælles annonceringstilbud
for alle kirkelige arrangementer i Thisted og Sydthy provstier

Kirsten Lynbech fremlægger referat af det seneste møde i
kirkegårdsudvalget.
Kirsten Agger fortæller om årets først hold i baby-salmesang.
Der er venteliste og meget stor glæde blandt dem, der kommer.
Menighedsrådet opfordres til at kigge forbi og fornemme
stemningen.
Alma Madsen opfordrer alle menighedsrådsmedlemmer til at
støtte sogneindsamlingen den 7. marts.
Poul Henning Poulsen orienterer om indkøb af ny antenne og
loftets overraskende tilstand i øvrigt.
Gitte Ishøj orienterer om bevæggrundene bag aflysning af
tirsdagens ungdomsgudstjeneste. Hun opfordrer til støtte og
opbakning om præsternes arbejde med ungdomsgudstjenesten.
For eksempel at man i foreningerne og i sognet bredt prøver at
tage hensyn til en planlagt ungdomsgudstjeneste.
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3. Pilgrimsvandring fra Aalborg til Viborg. ITS
4. Vestervig musikskole: Syng bedre i kirken.
5. 2apsBYG. Tilbud om renovering af kirke m.m.
6. Kredsrapport. FDF Thisted 1.kreds.
7. Landsforeningen af menighedsråd – håndbog
ophører som bogudgave
14. I ”venteposition” til senere:
• Kørsel på kirkegården. Løsningsforslag?
• Ideer fra målsætningsseminaret
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?
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Gitte Ishøj indleder næste gang.

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.

