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MENIGHEDSRÅDSMØDE

Referat/beslutning

Torsdag d. 3/2 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Alma Madsen og Kirsten Clausen er syge
Stedfortræder: Hans-Jørgen Clausen
01. Indledning ved Mette Bower
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst

05. Næste møde: FU 22/2, MR 3/3.
06. Kirkefolderen. Forslag til revideret udgave.

07. Musikudvalget til MR´s godkendelse:
a. Koncertoversigt 2011.
b. Koncertregnskab for 2010.
c. Koncertbudget for 2011.

Referatet godkendes
Dagsordenen godkendes
Leif Damsgaard Jensen om ’Mølposen’ – om det med, at mange gode
ideer, visioner og forslag har det med trods fine intentioner ender i en
sådan. Dette punkt – kirkens liv og vækst - handler om, at tage
samme op igen. Den ide, Leif Damsgaard hiver op af mølposen, er
ideen om et kirkespil. Arbejdstitlen på Kirkespillet er ’Et pust til
dagen og vejen’. Læs uddybende om kirkespillet i det kommende nr.
af KIRKE + SOGN. Til det ordinære møde i april vil menighedsrådet
se et manuskript til godkendelse.

Leif Damsgaard Jensen foreslår på vegne af medieudvalget, at
udsætte udgivelsen af en revideret Kirkefolder til efter restaureringen
af Thisted Kirke. Medieudvalget foreslår endvidere, at Kirkefolderen
evt. udvikles til dels en fyldigere skrivelse til købs, dels en ny, enkel
og gratis version. I mellemtiden foreslås, at vi klarer os dels med
Turistkontorets overskudslager, dels med en simpel udgave, som vi
selv mangfoldiggør i huset.
Menighedsrådet vedtager dette.

#
#
#

Lone Kofod fremlægger på vegne af musikudvalget koncert
oversigten 2011.
Menighedsrådet drøfter placeringen af sommerkoncerterne, specielt
hyppigheden i august måned. Ligeledes drøftes de budgetterede
udgifter til honorarer, til forventede indtægter med videre.
a. Koncertoversigten 2011 er godkendt
b. Koncertregnskabet for 2010 er godkendt
c. Koncertbudgettet for 2011 udviser, at Thisted Menighedsråds
tilskud udgør kr. 109.650. Dette beløb rummer også det afsatte
beløb til materialer til drengemandskoret til hele året. Med dette
in mente er koncertbudgettet godkendt.
Koncertprogrammet roses!

08. Googlekalenderen. Regulativ?

Leif Damsgaard Jensen uddyber bevæggrunden bag regulativet for
googlekalenderen og præsenterer herefter selve kalenderen.
Regulativet godkendes.
På visuel, pædagogisk vis introduceres menighedsrådet efterfølgende
til konkret anvendelse og forståelse af kalenderen, oprettelse af
begivenheder med videre.

09. Plakatstyring.
Hvem gør hvad ud fra hvilket regelsæt?

Leif Damsgaard Jensen redegør for problemstillingen og foreslår
følgende regelsæt:
Der kan i Thisted Kirkes plakatrammer reklameres for arrangementer,
hvor kirkens præster eller menighedsråd er arrangør eller
medarrangør. Desuden kan der ophænges plakater om arrangementer
i kirken eller kirkecentret, hvor arrangørerne er foreninger i sognet,
som har folkekirkelig tilknytning.
Menighedsrådet godkender regelsættet.
Lone Kofod registrerer alle ansattes ferier i googlekalenderen til
orientering.
Lone Kofod foreslår efter møde med Kirkegårdens ansatte, at
samtlige ansatte præsenteres med billede og navns nævnelse i et
kommende nummer af KIRKE+SOGN.

10. Kontaktpersonen orienterer.

Thisted Menighedsråd
11. Orientering v. formanden:
a. Mandskabsbygningen. Siden sidst.
b. Thisted Kirke. Renovering. Siden sidst.
c. Klokkespillet. Siden sidst?
d. Præsteboligen Islandsvej 39. Siden sidst. #
e. Helhedsplanen for kirkegården. Siden sidst.
f. Mur v/ rådhus, niveaureguleringen.
g. Præstestillingen. Siden sidst.
h. Inventarlisterne.
i. Ny kordegn starter 01.03.11.
j. TFO møde.
k. Budget 2011. Hvad har vi at gøre med?
l. Budget 2012?
m. GI jubilæum.
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Niels Christensen orienterer om status på mandskabsbygning. Alt
går planmæssigt fremad med de resterende arbejder. Datoen for
indvielsen er ikke fastsat. Status på det samlede regnskab er
undervejs.
b. Niels Christensen orienterer om projektet med renoveringen af
Thisted Kirke. Projektering forventes påbegyndt efter
sommerferien. Detailprojektering og udbudsmateriale forventes
udarbejdet i efteråret. Præsentationsmateriale fra Poulsen &
Partnere fremlægges til gennemsyn.
c. Intet nyt!
d. Vedrørende regnskabet for køb og salg af præstebolig er provstiet
sindet til at dække nettoudgiften.
e. Jens Kristian Eriksen orienterer om arbejdet med helhedsplanen
og kontakten med landskabsarkitekt, Hanne Egebjerg.
f. Jens Kristian Eriksen og Niels Christensen aftaler nærmere om
igangsætning af projektet.
g. Interesserede ansøgere til præstestillingen er vist rundt.
h. Der er næsten styr på inventarlisterne inden for kirkens område.
i. Formanden orienterer.
j. Formanden orienterer.
k. Menighedsrådet glæder sig til, der kommer gennemsigtige og
anvendelige redskaber til arbejdet med budgettet.
l. Vær opmærksom.
m. Meget og dejlig fest for få penge! Tak.

12. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nyhedsbrev – Folkekirkens personale. Nr. 4.
2. Ny vejledning om ligning til ”selvstændige”
kirkegårde.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Nyhedsbrev. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
2. Protokol. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg.
3. Klokkekonsulent.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Vakancer.
d. Udvalgene:
1. Byggeudvalg, Thisted Kirke. Referat 13.01.11.
2. Musikudvalgsreferat 24.01.11.
3. Aktivitetsudvalgsreferat 13.01.11.
Præsterne orienterer om den nye ordning for konfirmationse. Præsterne.

undervisning i Thisted Kommune / Thisted Provsti.
Det bliver logistisk og strukturelt en udfordring.
Både Gitte Ishøj og Poul Henning Poulsen beklager de ændrede
vilkår og problematiserer resultatet af forhandlingerne, men i højere
grad procedurerne omkring samme.
Menighedsrådet ved Thisted Kirke må påpege, at der ikke i
forhandlingerne er udvist rimelige personalemæssige hensyn eller
taget højde for det ledelsesmæssige aspekt over for præsterne ved
Thisted Kirke.
Menighedsrådet noterer sig i denne sammenhæng, at strukturen for de
42% af konfirmanderne i provstiet/Thisted by er færdigforhandlet af
provsten og to landpræster.
Dette forløb beklager Thisted Menighedsråd hermed.

f. Indkommet post:
1. Tine K. Skau. Reklametilbud.
2. Rødbro & Frederiksen. Reklametilbud
13. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Kørsel på kirkegården. Løsningsforslag?

Thisted Menighedsråd
c. Opsamling af ønsker.
d. Synsudsatte opgaver?
Evt.: Spørgetid under kaffen.

Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
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Kirsten Kanstrup indleder næste gang.
Det ordinære møde afsluttes kl. 21:45.

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

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

