Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 2/02 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Ringgaard, Preben Nørgaard
Christensen.
Stedfortræder: Hans-Jørgen Clausen
01. Indledning ved Kirsten Clausen
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger

Kirsten Clausen tog i sit indlæg udgangspunkt i
søndagens tekst om ”De betroede talenter”.
02. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
04. Kirkens liv og vækst
Ingenting.
05. Næste møde: FU 28/2, MR 8/3.
Mødedatoer taget til efterretning.
06. Takst 2012 for ikke folkekirkemedlemmer. # Sally Enevoldsen gennemgik vedtægterne for taksten for
”ikke folkekirkemedlemmer”. Der skal være ens takster i
ligningsområdet. Det blev besluttet, at man vil tage
taksten i § 40 på 1802,50 kr. for kirke/kapel + 1,5 time for
organist, kordegn og korist..(Dobbelt takst om lørdagen.)
Vedtægten for kirkegården ændres (§29 Kapel, 1.linje).
07. Næsten udsolgt af gravsteder i ”kendt plæne”# Sally Enevoldsen gennemgik problematikken omkring at
Planlægning af nyt gravstedsanlæg.
der næsten er udsolgt af urnegravsformen ”kendt plæne”.
Forslag til planlægning af nyt gravstedsanlæg blev
gennemgået. MR besluttede, at Sally Enevoldsen
udarbejder et forslag, som fremlægges på et kommende
MR-møde.
08. Kirkegårdens helhedsplan m.m.
### Sally Enevoldsen gennemgik ”Helhedsplanen for Thisted
Kalkulation, faseinddeling og arkitektaftale.
Kirkepark”. Der er udarbejdet et forslag af Hanne
Egebjerg fra Landskabsarkitektfirmaet ”Egebjerg By og
Landskab ApS”. Forslaget indebærer, at arbejdes udføres i
årene 2013 og frem til 2017 i mindre etaper. Noget af
arbejdet kan udføres af kirkegårdens personale, andet
foreslås sat i udbud. MR besluttede at
anlægsomkostningerne sendes til provstiet og udkast til
aftale om teknisk rådgivning og bistand sendes ad
tjenstlig vej til Stiftsøvrighedens vurdering. Jens Kristian
Eriksen og Sally Enevoldsen er ansvarlige for, at det sker.
09. 4. kvartalsrapport 2011.
# Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2011 blev gennemgået af
Jens Kristian Eriksen. Rapporten blev taget til
efterretning.
10. Thisted Kirke. Indvendig istandsættelse.
a. Det foreslås, at der i kirkens ”lukkeperiode” afholdes
a. Planlægningen af ”kirke” i lukkeperioden.
gudstjenester i kirkecenteret. Skinnerup Kirke bruges som
b. Andet vedrørende kirken?
sædvanligt ca. en gang hver måned. Evt. vielser tilbydes i
Skinnerup Kirke. Ønsker man ikke dåb i Kirkecenteret,
tilbydes Skinnerup Kirke den søndag, hvor der er
gudstjeneste der. Forslaget blev vedtaget af MR-rådet.
b. Niels Christensen gennemgik den tidsplan, der på
nuværende tidspunkt ligger for den kommende renovering
af Thisted Kirke. Arbejdet starter mandag d. 7. maj 2012.
Det forventes, at der i slutningen af april 2012 foreligger
et prisoverslag på arbejdet. Det er på nuværende tidspunkt
lidt usikkert, om man kan nå at blive færdige til 1. søndag
i advent 2012. Der skal være licitation i uge 12. MR vil
følge arbejdet tæt i renoveringsperioden og vil blive
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indbudt til at deltage i de enkelte udvalgs beslutninger.

11. Samarbejde med skolerne. (MB)

#

12. Kulturens Dag 12.maj 2012.
Ansøgning om lån af kirkecenter?

#

13. Ansøgning fra Thisted Lilleby.

#

14. Vestergadeprojektet.
Arkitektforslag, økonomi m.m.
15. Kontaktpersonen orienterer.

16. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Åbningsbalance 2011
#
c. Afholdelse af støttekoncert. Siden sidst?
d. Digitale arbejdsplads.

17. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nyhedsbrev, Landsforeningen, 5.januar 2012.
2. Nyhedsbrev Folkekirkens personale. Nr. 10.
3. Hjælpeskema til anlægsopgørelse,
årsafslutning 2011
4. Nyt cirkulære om obligatorisk indberetning af
løn og sygefravær i FLØS.
5. Nyt cirkulære om fælles konsulenter ansat af
flere menighedsråd i fællesskab.
6. Forsøg med introkursus for nyansatte i
folkekirken.
7. Budget- og regnskabsmateriale nu samlet
ét sted.
8. Multimedieskatten bortfalder.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Frigivelse af indbetalt kapital.

Mette Bower gennemgik forslaget om samarbejde med
skolerne. Formålet er at få de unge mennesker til at få
interesse for det kirkelige. Det kunne evt. være en del af
projektopgaven i 9. klasse for interesserede,
medarrangører af høstgudstjeneste eller andet. Vore 3
præster tager problematikken op i børne-familieudvalget
sammen med Mette Bower. Evt. inddrages
kirkekonsulenten Sara Bundgaard fra skolekirkesamarbejdet.
Ansøgning om lån af Kirkecenteret lørdag d. 12. maj 2012
til Kulturens Dag i Kulturelt Samråd i Thisted Kommune.
Da det er den første weekend, hvor vi skal holde
gudstjeneste i Kirkecenteret p.g.a. renovering af Thisted
Kirke, afslår MR ansøgningen grundet i denne situation.
Jens Kristian Eriksen sender afslag til formanden for
Kulturelt Samråd.
Ansøgning om støtte til opførelse af Thisted Kirke i
Thisted Lilleby. MR besluttede at give 5000 kr. til støtte
til projektet. Jens Kristian Eriksen sørger for det videre.
Jens Kristian Eriksen gennemgik forslaget. MR er positivt
indstillet på at bidrage til projektet, men afventer
resultatet af vores regnskab.
Lone Kofod orienterede bl.a. om afholdelse af ferie for de
ansatte.
a. Niels Christensen orienterede om den nuværende
situation.
b. Jens Kristian Eriksen orienterede om
åbningsbalancen.
c. Leif Damgaard Jensen orienterede om
støttekoncerten d. 4. marts 2012. Ved hjælp af
støtte fra mange sider, kan arrangementet afholdes
meget billigt, så overskuddet forhåbentlig kan
blive stort.
d. Jens Kristian Eriksen orienterede om den ”Digitale
arbejdsplads” for MR-medlemmer.
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2. Offentliggørelse af Natura 2000 planer.
3. Nordjysk Kirkedag 10.03.12.
4. Referat fra Stiftsrådets budgetmøde
den 24.januar 2012.
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Vedr. provenue fra transformatorstation.
d. Udvalgene:

e. Præsterne.
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Kirsten Agger orienterede fra diakoniudvalget. Mandag d.
21. maj afholdes et arrangement for de frivillige.
Lone Kofod orienterede om møde i
”Arbejdsmiljøudvalget”.
Ingenting.

f. Indkommet post:
1. Nytårsbrev fra Distriktsforeningen Nordthy.
2. Kristeligt Dagblad. Reklame.
3. Kirkefondet. Projekt lokal kirkeudvikling.
4. Unitas forlag. Katalog m.m.
5. Hjerl Hede. Gruppetilbud.
18 Evt.
Intet.
19. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. MR valg 2012.
Hvem indleder næste gang?

Lone Kofod indleder næste gang.

Venlig hilsen

Leif Damsgaard Jensen og Gitte Ishøy melder afbud til
næste gang.

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

Mødet sluttede kl. 21.20.

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

