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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/5 2010 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud:
Stedfortræder:
01. Indledning ved Poul Henning Poulsen.
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 25/5, MR 3/6.
06. Nordvestkoret ansøger om lån af kirken
4.-8. nov. 2011.
(Omtalt i musikudvalgsreferat fra 14.04.10)

07. Kollektlisten 2010.
08. Principbeslutning om at undersøge
mulighederne for at lægge en sognegård på
eller op til den gamle kirkegård omkring
Thisted kirke.
09. Kontaktpersonen orienterer.

Referat/beslutning.

Referatet godkendes med grafiske justeringer tilsendt på mail.
Dagsorden er godkendt
Mødedatoer
FU indstiller: Lån efter kl. 15.30 søndag d. 6.nov. samt de
ønskede tider 7. og 8. nov. 2011.
Nordvestkorets ansøgning afføder en generel drøftelse i
menighedsrådet vedrørende lån af kirken i forhold til praktiske
gøremål og de kirkelige handlinger. Nærværende ansøgning
indgår i kirkens koncertprogram.
Menighedsrådet imødekommer ansøgningen med forbehold for
evt. begravelser lørdag formiddag og følger i øvrigt FU’s
indstilling. Koret er selv ansvarlig for rengøring, så kirken er
klar til søndag morgen. Jens Kristian Eriksen giver svar til
Nordvestkoret.
# Kollektlisten 2010 vedtages af Menighedsrådet.
Menighedsrådet vedtager en principbeslutning om at undersøge
mulighederne for at lægge en sognegård på eller op til den
gamle kirkegård omkring Thisted Kirke.

10. Orientering v. formanden:
a. Mandskabsbygningen. Siden sidst.
b. Asylgade 22. Siden sidst.
c. Realea. Mur og skel mod det gamle rådhus.
d. Synsprotokol.
#

e. Regnskab 2009.
f. Budget 2011. Ønskeliste m.m.
g. Lån af kirkecenter til ”Patchwork-day”.
h. På vej mod menighedsmøde
torsdag d. 20.maj 2010 kl. 19.30.
i. Sognemedhjælperstillingen. Siden sidst.
j. Aktivitetsudvalget spørger om tilladelse til
foredrag med Klaus Birkholm.
k. Mere samarbejde over sognegrænserne.

Leif Damsgaard orienterer om arbejdet med implementeringen
af nye overenskomster.
a. Niels Christensen orienterer om byggeriet på Kirkegården
b. Præstekontoret er nu flyttet til midlertidig adresse på
Jernbanegade. Thisted Kommune har taget Asylgade 22 i brug
c. Jens Kristian Eriksen orienterer
d. Aktivitetsliste med beregninger lavet af Niels Christensen er
medsendt. Niels Christensen fremlægget oversigt og
beregninger over anlægsarbejder og vedligeholdelse. Herunder
orientering om vinduer mod Vestergade. Menighedsrådet
vedtager, at der arbejdes videre med en løsning, hvor de
eksisterende/originale vinduer restaureres. Prisen forudsættes at
matche det budgetterede for nye vinduer.
e. det godkendte regnskab uddeles på kommende møde
f. Jens Kristian Eriksen orienterer om ny regnskabs- og
budgetpraksis og procedure. Deadline for budget 2011 er den
15.06.2010
g. FU indstiller: Afslag. Menighedsrådet følger FU’s indstilling
h. Jens Kristian Eriksen gennemgår menighedsmødet.
Aktivitetsudvalget tilbyder assistance til opstilling,
borddækning, indkøb mv.
j. FU indstiller: Tilladelse givet. Menighedsrådet følger FU
k. Reserver tirsdag d. 12.oktober, møde med Skinnerup og
konsulent fra menighedsrådsforeningen. MR og
medarbejdere.

Thisted Menighedsråd
11. Efterretningssager:
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Informationsbrev nr. 5.
ITS
2. Budgetskema 2011 (30.03.10).
ITS
1. Kursustilbud til kirkefunktionærer
ITS
b. Stiftet:
1. Boligbidrag.
ITS
2. Kontorholdsgodtgørelse.
ITS
c. Provstiet:
1 Angående organister. Møde 3.maj.
ITS
2. Referat fra PU møde 17.03.10
ITS
d. Udvalgene:
a. Musikudvalgsreferat 14.04.10.
b. Kirkegårdsudvalgsreferat 12.04.10.

Side 2 af 2

e. Præsterne.
f. Indkommet post:
1. Nordthy Distriktsforening: Møde d. 28.04.10
for formænd og præster. Samarbejde over
sognegrænser.
ITS
2. Indre Mission: Kirken og homoseksualitet.
3. Takkebrev, Eskil Agger.
4. Takkebrev, Vibedal.
12. I ”venteposition” til senere:
• Kørsel på kirkegården. Løsningsforslag?
• Ideer fra målsætningsseminaret.
• Nationalmuseets klimarapport om kirken.
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?

Marianne Christiansen indleder næste møde

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

Formanden bemærker, at det ordinære menighedsrådsmøde
sluttede kl. 21.11.s

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

