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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/10 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Agger, Line Kjær Nielsen, Preben
Nørgaard Christensen
Stedfortræder: Hans Jørgen Clausen
01. Indledning ved Lone Kofod.
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 25/10, MR 3/11.
06. Thisted Kirke.Renovering. Stillingtagen til
valg af konservator og farvekonsulent?

07. Regnskab 2010.
Revisionsprotokollat fra revisor.

08. Budget 2012.
Revideret forslag til godkendelse.
(Papirudgave uddeles på mødet)

#

#

09. Konfirmandarrangement forår 2012 med
ca. 550 unge i kirken. Tilladelse indhentet.
10. Forslag om afholdelse af støttekoncert.

#

11. Kontaktpersonen orienterer.

12. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Præsteboligen Islandsvej 39. Opgørelse?
c. Kirkegårdens helhedsplan.
d. Mandskabsbygningsregnskabsafslutning.
e. På vej mod menighedsmøde 2011.
Søndag d. 9.okt. efter højmessen.
f. Brugergruppemøde i kælderen 10.10.2011.
g. Missionssøndag d. 22.januar 2012.
13. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:

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

Referat/beslutninger
Afbud til næste møde: Mette Bower
Lone Kofod talte om katedraler i Barcelona. Steder med spændende
interiør og indretning. ”Havets Katedral” af Falkones anbefales til
læsning.
Godkendt
Godkendt. Under punkt 6: a) Renovering b.) Stillingtagen til valg af
konservator.
Kirketjener Henning Vestergaard Andersen fremviste og fortalte om
kirkens kalk, der er blevet istandsat.
Mødedatoer taget til efterretning.
a) Forslag fra provstiudvalget om at renoveringen gennemføres
som et vinterprojekt i vinteren 12/13. Bemærkning: Det kan
give problemer at renovere og bl.a. kalke i vinterperioden.
Projektet vil tage 5 til 6 måneder at gennemføre. Derfor
anbefaler menighedsrådet, at der lægges op til et møde
omkring tidspunktet med provstiudvalget hurtigst muligt.
Menighedsrådet foreslår stadig perioden efter
konfirmationen i 2012 og et halvt år frem. På dette tidspunkt
er der ikke så stort et aktivitetsniveau i kirken.
b) Menighedsrådet anbefaler at konservator og maler Jens
Johansen fra Odense vælges til opgaven.
c) Menighedsrådet har fået et tilsagn om 300.000 kr. fra
Augustinus Fonden. Fondsbeløbet skal anvendes inden 8.
september 2013.
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik årsregnskabet for 2010.
Menighedsrådet godkender revisionsprotokollatet med følgende
bemærkning til note 3 på side 78. Den nævnte overførsel til anlæg
omhandler allerede udførte anlæg betalt af driftskontoen.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at provstiet er orienteret. .
Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik budgettet for 2012. Der
kræves et 0-budget uden fremskrivninger og ingen anlægsudgifter.
Derfor er der udarbejdet et revideret budget. Menighedsrådet
godkender det reviderede budget.
Arrangementet godkendes af menighedsrådet . Kirketjenerne skal
være tilstede og de praktiske foranstaltninger hviler på dem.
Tilladelsen kan bruges fremadrettet i andre sammenhænge.
Menighedsrådet vælger at udpege en person, som deltager i et møde
med de andre kirker omkring projektet. På MR-mødet i november
tages der stilling til det videre forløb og om vi ønsker at deltage. Leif
Damsgaard Jensen udpeges som repræsentant.
14. september 2011 blev der afholdt medarbejdermøde.
21. september 2011 blev der afholdt møde i arbejdsmiljøudvalget.
a)
b)
c)
d)

Intet nyt
Afventer det sidste inden endelig opgørelse.
Intet nyt
Niels Christensen orienterede om regnskabets afslutning.
Projektet er blevet billigere end først antaget.
e) Anne Marie Rask stiller sig til rådighed som ordstyrer. Der
er styr på dagens program.
f) Orientering
g) Orientering – Gitte Ishøy tager sig af dagen.
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1. Nyhedsbrev – Folkekirkens Personale nr. 8
2. Formandens informationsbrev nr. 14.
3. Cirkulære om jubilæumsgratiale.
4. Orientering om fortolkning af §7, særlig
tilknytning.
5. Kompetencefonden –
ansøgningsperiode 26/9-28/11.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Stiftsrådets 8.ordinære mødereferat
d. 24.08.2011.
2. Aalborg Stiftsbog 2011. Ændring i antal?
3. ”ud over rampen? – om kirken og de unge i
Aalborg Stift”. Materiale, forslag og holdninger.
4. Nyhedsbrev fra Det mellemkirkelige
Stiftsudvalg.
5. Invitation til landemode d. 30.september 2011.
6. Kirkebladskursus d. 29.september 2011.
7. Stiftskursusdag Salmesang og kirkebænk.
03.10.2011
8. Profilmagasin –
Samarbejde omkring en levende folkekirke.
9. Boligvurdering 2011. Møllevej 65
d. 11.10.2011
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Køb af datalogger
2. Dataloggermøde tirsdag d. 27/9 kl. 9.00 i Nors.
3. Møde vedr. lønkrav fra faglige organisationer.
Ingrid Horslund efterlyser aktivitet i ungdomsudvalget.
d. Udvalgene:
Eksistensbehov for udvalget tages op som punkt på næste MR-møde.
1. Kirkegårdsudvalgsreferat 19.09.2011.
2. Musikudvalgsreferat 13.09.2011 + 24.05.2011.
Præsterne har været på udflugt med konfirmanderne. Der foregik 3
e. Præsterne.
forskellige aktiviteter ud ad huset. Gode oplevelser sammen med de
unge mennesker.

f. Indkommet post:
1.
14. Evt.

Der er et kamera på kirkekontoret. Leif Damsgaard Jensen laver en
kort brugervejledning til det.

15. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Salg af gravstedsobligationer. Kirkegården.
c. MR valg 2012.
d. Thisted Kommune. Renovering af
Vestergade.
e. Thy-Mors Energi. Bygning af
transformerstation.
Hvem indleder næste gang?
Gitte Ishøy indleder næste gang.

Venlig hilsen

Mødet sluttede 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.

