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MENIGHEDSRÅDSMØDE

MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Torsdag d. 1/9 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Ingrid Horslund., Kirsten Ringgaard, Alma Referat/beslutninger
Madsen
Stedfortræder: Hans Jørgen Clausen
Anette Hove Laustsen tog udgangspunkt i bogen ”Kristuslegender”.
01. Indledning ved Anette Hove Laustsen.
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 27/9, MR 6/10.
06. Thisted Kirke. Renovering. Svar fra
Stiftsøvrigheden 27.06.2011. Næste skridt?

07. Budgetrapport 2.kv. 2011.

#

08. Bankaftale. Placering af kirkens midler?
09. Sognemedhjælper.
a. Årsrapport.
b. Spørgsmål om lån af kirken.

#

10. Honorar/gavepolitik til frivillige?

11. Fayes Høj. Henvendelse fra Thisted Museum.
12. På vej mod menighedsmøde 2011.
Søndag d. 9.okt. efter højmessen.
13. Kontaktpersonen orienterer.
14. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Præsteboligen Islandsvej 39. Opgørelse?
c. Kirkegårdens helhedsplan.
d. Muren ved rådhuset. Opgørelse?
e. Mandskabsbygningsregnskabsafslutning?
f. Kirkegårdens hjemmeside.
g. Budget 2012. Budgetsamråd 2.møde d. 17/8.

Der blev draget paralleller til hendes egen barndom og opvækst.
Godkendt
Lone Kofoed foreslår, at der bliver et punkt, der hedder evt. Indføres
fra næste møde. Vedtaget.
Ingenting
FU-mødet d. 27/9 flyttes til onsdag d. 28/9.
Orientering fra Niels Christensen.
P+P arkitekter, Thisted v. Asger Thomsen har i henhold til
principgodkendelse dat. 27. juni 2011 fremsendt en redegørelse med
flere punkter.
- Korbuebjælken
- Befugtningsanlæg
- Hynder
- Farvesætning
- Konservator
- Antependium
- Økonomi
- Gulvarbejder
Der er skrevet et brev til Thisted Provsti omkring indvendig
renovering af Thisted Kirke, hvor provstiudvalget spørges om den
videre proces. Projektet opdeles i ”Bygningsmæssige arbejder” og
” Interiør og inventar”. Der håbes på et godt samarbejde med
Provstiudvalget, så restaureringen kan gennemføres i 2012.
Det blev besluttet at sende brevet til Thisted Provsti.
Jens Kristian Eriksen gennemgik dele af rapporten. Budgetrapporten
godkendt. Sendes til provstiet.
Der arbejdes videre med at placere kirkens midler bedst muligt. Der
arbejdes på at placere midlerne i flere pengeinstitutter. Jens Kristian
Eriksen undersøger mulighederne.
a: Esther Jørgensen gennemgik sognemedhjælperens årsrapport.
Hvilke arbejdsopgaver udfører hun i hendes daglige arbejde?
b: Lån af kirken til KFUM/K: Godkendt
Lån af kirken til arrangement for STU fra Møllehuset. Godkendt
Kirsten Agger foreslår i stedet for at lave en fest en gang om året for
de frivillige/ulønnede i årets arbejde. Hun udpeges som tovholder.
Der arbejdes videre med ideen. Esther Jørgensen udpeges af MR som
koordinator for en frivillig job-børs. Sættes på som punkt senere.
Museet anmoder om åbning af Fayes Høj.
MR beslutter at afvise henvendelsen .
Opgavefordelingen samt programmet til menighedsmødet søndag d.
9. okt. 2011 blev gennemgået. Varighed ca. 2 timer. Indhold
beretning, regnskab, budget m.m.
Lone Kofoed orienterede fra dagligdagen.
a. intet nyt
b. Opgørelsen kan ikke laves, der mangler nogle ting. Sættes i gang.
c. Afventer Stiftsøvrighedens godkendelse.
d. Færdig – opgørelse laves snarest
e. Laves foreløbigt i næste uge(36)
f. Sally Enevoldsen bestilt hjælp til at sætte det i gang.
g. Der skal spares i budget 2012. Forslag til næste møde.
h. FU indstiller: Varme: De tjenstlige lokaler udgør iflg. syn af
tjenestebolig 61 m2 ud af brutto 292 m2, så MR betaler de tjenstlige
lokalers andel af det samlede boligareal. (20,89%)
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h. Betaling af varme og vand på Islandsvej 39.
i. Regnskab 2010. Siden sidst.
j. Børnekulturnat d. 16.september.
k. PNC´s 25 års jubilæum til efteråret.
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Vand: MR betaler 10 % af forbrug. Faste bidrag som abonnement pr.
vandmåler og fast afgift pr. stikledning betales af kirkekassen.
Aftalerne skal godkendes af provstiudvalget i henhold til gældende
regler.
i. Hanne Gade arbejder på at få det rettet til sammen med Solveig
Christensen.
j. Udvalget har styr på arrangementet.
k. Der arbejdes på at lave et godt arrangement. Ingrid Horslund,
Kirsten Ringgård og Alma Madsen arbejder videre.
Ekstra: Vinduerne samt taget på KC er færdig.

15. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nyhedsbrev – Folkekirkens Personale nr. 7
2. Den nye rollefordeling er trådt i kraft.
3. Statslig løntilskudskvote 2012.
4. Arbejdsgruppe skal drøfte, hvordan folkekirken
kan håndtere lukning af kirker.
5. Undersøgelse af pesticid forbrug.
6. Hvordan kan man støtte og
hjælpe de sultende i Østafrika?
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Kom på forsiden med vilje. Kursus.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Gitte Ishøy / konfirmandundervisning.
2. Kørsel af konfirmander.
3. Mødereferat 11.08.2011.
4. Budget 2012. Udmelding 22.08.2011.
d. Udvalgene:
1. Aktivitetsudvalget mødereferat 14.06.2011.
Poul Henning Poulsen takker MR for støtten til arrangementer om
e. Præsterne.

udsendelsen af Rikke Berg Christensen. Vi glæder os til at høre om
hendes oplevelser.
Alle konfirmander undervises i år i KC.

f. Indkommet post:
1. Mission Afrika.
Repræsentantskabsmøde d. 3.sept.
2. Helt nyt for minikonfirmander.
3. TFO´s aftenskoleprogram.
4. Sct. Nicolai Tjenesten i Vestjylland.
5. Takkekort.
6. Indre Mission. Jubilæumsweekend 10.-11-sept.
og åbent hus lørdag kl. 10.30 – 14.00.
16. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Opsamling af ønsker.
c. MR valg 2012.
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

6. Poul Henning Poulsen tager sig af opgaven for MR.

Lone Kofod indleder næste gang.
Kirsten Agger og Line Kjær Nielsen afbud til næste møde.
Mødet sluttede kl. 21.15

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

