Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 12/04 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Niels Christensen, Gitte Ishøy, Poul
Henning Poulsen.
Stedfortræder: Bodil Højberg.
01. Indledning ved Ingrid Horslund

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

Referat/beslutninger

Ingrid Horslund læste fortællingen fra 2.verdenskrig om
det fundne krucifiks med de manglende hænder og en
skreven lap papir med teksten: ”Jeg har ikke andre hænder
end dine”.
02. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
04. Kirkens liv og vækst
Jens Kristian Eriksen talte om det fokus i medierne, der er
på kirken i denne tid.
05. Næste møde: FU 24/4, MR 3/5.
Mødedato for FU flyttes til d. 1/5. Det blev besluttet, at
MR-mødet for maj måned rykkes til d. 10/5.
06. Thisted Kirke:
Der har været besøg fra Nationalmuseet i.f.m. den
Indvendig istandsættelse. Siden sidst.
forestående indvendige istandsættelse. Vi har fået et
tilbud på renovering af vores antependium, som er
videregivet til fondsansøgning.
07. Halden. Ansøgning om nye vandrør m.m. ## Jens Kristian Eriksen forelagde den tidligere MRbeslutning angående jordafgiften. Den tidligere aftale fra
marts 2008 er stadig gældende.
MR besluttede, at kirkegården vil tilbyde gravehjælp i
forbindelse med nedlæggelse af nye rør. Øvrige udgifter
er MR uvedkommende.
08. Konfirmandlokaler. Behov for flere lokaler?
Line Kjær Nielsen gennemgik problematikken omkring
de konfirmandhold, der bliver til næste år. M.h.t til
lokaler, har vi behov for 4 onsdag og 3 torsdag. Det blev
besluttet, at præsterne udarbejder et overslag, som tages
med til budgetsamrådet.
09. Aktivitetsudvalget:
Alma Madsen gennemgik aktivitetsudvalgets forslag til
Forslag til foredragsholdere til næste sæson.
foredragsholdere ved de 6 sogneaftener i efteråret 2012 og
foråret 2013. Forslaget blev vedtaget af MR.
10. Kontaktpersonen orienterer.
Lone Kofod orienterede om de afsluttede MUS-samtaler
med medarbejderne. Der er møde i arbejdsmiljøudvalget
onsdag d. 18/4 2012.
a) 1/3 af beløbet er betalt.
11. Orientering v. formanden:
b) Jens Kristian Eriksen fortalte, at rådgivningsa. Klokkespillet. Siden sidst.
aftalen er på plads, men den er endnu ikke
b. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
underskrevet. Vi arbejder på et budgetforslag til
c. Vestergadeprojekt. Siden sidst.
etape A, som skal godkendes i stiftet.
d. Syn i 2012 torsdag d. 12.04.
#
c) Vi afventer en henvendelse fra teknisk direktør
e. Købsregler, indkøbsaftaler og
Torben Juul-Olsen, før vi tilbagekalder vores
”mest muligt for pengene”.
ansøgning i Thisted provsti.
f. Diakoni i sognene. Undersøgelse.
d) Der er tilfredshed med synet. Der kommer en
synsrapport senere.
e) Der arbejdes ud fra, at man selvfølgelig tænker sig
godt om i.f.m. indkøb og bruger de aftaler, vi har
indgået.
f) Line Kjær Nielsen har besvaret undersøgelsen.
12. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)

Thisted Menighedsråd
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:

Side 2 af 2

1. Brug rekrutteringskampagnen lokalt.
2. Ny blanket, valgforsøg.
3. FLØS NYT marts 2012
4. Budgetskema og vejledning for 2013.
5. LM. Informationsbrev nr. 18.
6. Elektronisk tilmelding af AMU-uddannelser samt
ansøgning af VEU-godtgørelse
7. Brev fra kirkeministeren om budget 2013.
8. Selvmål at flytte vielser. Nyhedsbrev.

9. Høring vedrørende ændring af cirkulære om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision mv.
10. Forsikringsbidrag 2013.
11. Nyhedsbrev – Folkekirkens personale nr. 11.
b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Diakoni i sognene. Undersøgelse.
2. Regulering af sats for varmebidrag pr. 01.04.2012
3. Nyhedsbrev Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg 03.12

4. Ny sats for regulering af boligbidrag
pr. 1.aug. 2012
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Vedr. udgifter til renovering af Vestergade.

d. Udvalgene:
1. Kirkegårdsudvalg mødereferat 26.03.2012.
2. Medarbejdermødereferat 21.03.2012.
3. Arbejdsmiljødrøftelse referat 21.03.2012.
4. Aktivitetsudvalg. Referat 27.03.2012.
e. Præsterne.
f. Indkommet post:
1.
13 Evt.

Der er lavet gudstjenesteplan for efteråret 2012.

Tak til MR fra Gitte Ishøy i.f.m. blomst til hendes søsters
begravelse.
Ingrid Horslund og Kirsten Clausen skal med som
delegerede fra Nordthy Distriktsforening til
Menighedsrådsforeningens landsmøde.

14. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Valg til menighedsrådet 2012.
Hvem indleder næste gang?

Kirsten Ringgaard indleder næste gang.

Venlig hilsen
Mødet sluttede kl. 20.35
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

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

