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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 3/11 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Mette Bower, Anton Odgaard
Stedfortræder: Ingen
01. Indledning ved Gitte Ishøy.

Referat/beslutninger
Gitte Ishøy talte om krimier og fortalte om denne
spændende genre, og den måde læseren kan fanges på.
Godkendt
Godkendt
Ingenting
Mødedatoer taget til efterretning.
Der har været afholdt møde med provstiudvalget tirsdag
d. 25. oktober 2011, hvor deltagerne fra Thisted
Menighedsråd gennemgik de områder, som
menighedsrådet ved Thisted Kirke har arbejdet med og
har forventninger til i forbindelse med renoveringen af
Thisted Kirke. Efter mødet skulle det undersøges, om
Thisted Menighedsråd har midler stående, som evt. kan
hjælpe med finansieringen. Der blev d. 29.10.2011 fra
Thisted Menighedsråd fremsendt et forslag til
finansieringen. Provstiet har afholdt møde onsdag d. 2.
november 2011. Efter mødet har Jens Kristian Eriksen
modtaget følgende svar fra Thisted Provstiudvalg:
Driftsoverskuddet fra 2010 vil kunne bidrage med
120.000 kr. både i 2012 og 2013, hvorved der til
forrentning vil mangle yderligere 120.000 kr. i 2013.
Normalt er betingelserne i forbindelse med et lån i
stiftsmidlerne, at man i det år, pengene udbetales, kun
betaler renter, mens afdragene skal begyndes i det
efterfølgende år. Thisted provstiudvalg vil – grundet den
meget stramme økonomi i Thisted provsti – forsøge at
argumentere for et lån til Thisted Menighedsråd til
udbetaling i 2012, et lån, der ikke skal betales afdrag på
før i 2014.
Kommer vi igennem med det, vil Thisted Menighedsråd
kunne komme i gang med renoveringen i 2012, mod at vi
selv betaler renteomkostningerne i 2012 og 2013. De
ovenfor nævnte 120.000 kr., der mangler i 2013, skal
Thisted Menighedsråd selv spare op over driften i 2012 og
2013 eller, såfremt det kan lade sig gøre, at beløbet kan
søges frigivet fra de indestående stiftsmidler fra salget af
Platanvej, således at der efterfølgende vil være 531.000120.000 kr. altså 411.000 kr. tilbage fra de indestående
midler fra Platanvej. Dette beløb vil så skulle søges
frigivet til delvis betaling af låneydelserne i 2014.

02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst
05. Næste møde: FU 22/11, MR 1/12.
06. Thisted Kirke. Renovering. Siden sidst.
Stillingtagen til økonomi og starttidspunkt?

07. Budgetrapport 3.kv. 2011.
(Papirudgave uddeles på mødet)

#

Med denne beslutning, forventes Thisted Kirke at være
lukket i perioden fra slutningen af maj 2012 (efter
konfirmationerne) og frem til advent 2012.
Kirsten Ringgård gennemgik dele af rapporten for
perioden 1.1.2011 til 30.9.2011. Budgetrapporten
godkendt. Sendes til provstiet.
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08. Valg af formand (MR-loven § 9.1)
09. Valg af næstformand (MR-loven § 9.2)
10. Valg af kirkeværge (MR-loven § 10.1)
11. Valg af kasserer (MR-loven § 10.2)
12. Valg af kontaktperson til
kirkefunktionærerne (MR-loven § 10.5)
13. Valg af bygningskyndig (MR-loven §10.8)
14. Valg af underskriftberettiget person
(MR-loven § 10.9)
15. Forslag til mødeplan 2012.
#

16. Kirkegårdens helhedsplan. Næste skridt?

17. Efterlysning af aktivitet i ungdomsudvalget.

18. Julemandens komme i helikopter på
kirkegårdens plæne?
19. Menighedsmøde 2011. Evaluering.
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Jens Kristian Eriksen enstemmigt valgt.
Kirsten Agger fik 8 stemmer og Mette Bower fik 4
stemmer. Kirsten Agger valgt.
Niels Christensen enstemmigt valgt.
Kirsten Ringgård enstemmigt valgt.
Lone Kofod enstemmigt valgt.
Lone Kofod enstemmigt valgt.
Kirsten Ringgård enstemmigt valgt.
Menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 2. august 2012 ændres til 9. august 2012.
Forretningsudvalg:
Tirsdag d. 24. juli ændres til tirsdag d. 31. juli
Jens Kristian Eriksen gennemgik dele af rapporten.
Kirkegårdsudvalget arbejder videre med opgaven:
Afklaring af økonomi, udarbejdelse af finansieringsplan,
udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand mellem
menighedsrådet og arkitekt og på, hvordan det kan passe
ind med renoveringen af Thisted Kirke.
Planen foreslås udført i små etaper de følgende år.
Når de økonomiske forhold er endelig afklaret og
finansieringsplan vedtaget i MR, skal Stiftsøvrigheden
underrettes herom, inden endelig godkendelse af projektet
kan gives. Indsendes ad tjenstlig vej til Stiftsøvrighedens
godkendelse.
Udkast til arkitektaftale indsendes til Stiftsøvrighedens
vurdering.
Udvalget afholder møde og fremlægger tanker og ideer på
et senere møde om, hvilke aktiviteter man vil arbejde
videre med. Målgruppen er unge fra konfirmandalderen
og opad i Thisted Sogn.
Ansøgningen afvist.

#

20. Forslag om afholdelse af støttekoncert.
21. Før julearrangement?

22. Kontaktpersonen orienterer.

23. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Præsteboligen Islandsvej 39. Opgørelse?
c. Kirkecentret. Murværk Vestergade 10-12.

Hvordan får vi flere til at deltage? Hvordan får vi fat i alle
aldersgrupper? Hvordan kan vi invitere, så alle føler, at
det er noget for dem? Er tidspunktet efter højmessen det
rigtige, eller er det lille fremmøde et udtryk for, at alle er
tilfredse? Spørgsmål til overvejelse til kommende
menighedsmøder. 2012 er et valgår, så menighedsmødet
vil blive en del af de kommende valgmøder.
Der afholdes møde i udvalget mandag d. 7. november
2011, derfor intet nyt p.t.
Der afholdes et arrangement for alle ansatte med
ægtefæller i.f.m. menighedsrådsmødet d. 1. december.
Der nedsættes et udvalg bestående Kirsten Clausen,
Kirsten Ringgård, Line Kjær Nielsen og Leif Damsgaard
Jensen.
Lone Kofod orienterede omkring afholdelse af ferie.
a. Preben N. Christensen orienterede om projektet.
Klokkerne er bestilt.
b. Tæt på en færdig opgørelse. Bilag sendes til
provstiet.

Thisted Menighedsråd
d. Mandskabsbygningsregnskabsafslutning.
e. Personbelastning i Thisted Kirke m.m. #
f. Opvarmning til menighedsrådsvalget 2012.
Møde torsdag d. 1.marts.
g. Brugergruppemøde i kælderen 10.10.2011.

c.

d.
e.

f.
g.
24. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Besked om sammenlægning.
2. Midtvejsmøde 2011.
3. Formandens informationsbrev nr. 15.
4. Udredning om beføjelser til ændring af
distriktsforeningsstrukturen.
5. Nye frekvenser kan få betydning for nogle
kirkers lydanlæg.
6. Ansøgningsskema til uddannelse i ledelse for
CO10 grupperne.
7. Bistand til årsafslutning 2011
8. FLØS NYT oktober 2011.
9. Ophævelse af graveraftalen.
10. Opdateret artskontoplan.
11. Valgkalender for efterår 2012.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Salmedag i Vestervig 5.november 2011.
2. Indvendig istandsættelse af kirken, brev
2011.10.17.
3. Boligvurdering 2011 Møllevej 65
d. 22.nov./Aflyst.
4. Kirkegårdens helhedsplan.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Mødereferat 13.september 2011.
2. Indvendig istandsættelse af kirken. 2011.10.04
3. Mødereferat 18.oktober 2011.
d. Udvalgene:
1. Aktivitetsudvalgsreferat 22.09.2011.

e. Præsterne.
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Niels Christensen orienterede om muren i
Vestergade 10 ind mod Vestergade 12. Vi handler
på problemet.
Er sendt til provstiet og videre til stiftet.
Orientering. Der er lavet en plan fra
beredskabsinspektøren omkring
personbelastningen i Thisted kirke.
Jens Kristian Eriksen orienterede.
Jens Kristian Eriksen orienterede om brugen.

Preben N. Christensen takkede udvalget for sit
jubilæumsarrangement. Preben N. Christensen orienterede
om, at der arbejdes med at udbygge et samarbejde om at
styrke musikmiljøet i Thisted Kommune.
Poul Henning Poulsen fremviste en akvarel af Thisted
Kirke, som vi har fået foræret af en ældre dame. Der
findes et sted i Kirkecenteret, hvor det kan hænge.

f. Indkommet post:
1. Mission Afrika.
100 års fest. 19.-20.november 2011.
2. Visions møde 2.nov.Formænd og næstformænd.
3. Per og Poul. Kursustilbud.
25. Evt.
Kort referat fra mødet i Tilsted d. 2.nov.: Visioner for
kirkens liv og vækst i Thisted Provsti. Stillingtagen af MR
til spørgsmål senere.
26. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
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b. Salg af gravstedsobligationer. Kirkegården.
c. MR valg 2012.
d. Thisted Kommune. Renovering af
Vestergade.
e. Thy-Mors Energi. Bygning af
transformerstation.
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Hvem indleder næste gang?

Udvalget til julearrangementet sørger for indledningen.

Venlig hilsen

Mødet sluttede kl. 21.54.

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

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

