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

Torsdag d. 10/05 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Mette Bower, Anette Hove Laustsen, Poul
Henning Poulsen.
Stedfortræder: Hans-Jørgen Clausen, Kristian
Madsen.
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard
Kirsten Ringgaard indledte med at fortælle om
menneskers forskelighed – hvordan ser det enkelte
menneske på sig selv, og hvordan oplever vi verden.
Hvordan har det været at være medlem af MR-rådet i
Thisted Sogn? Godt med mange forskellige
mennesketyper, der hver især er med til at bidrage til livet
i menigheden. Herefter gik alle i den tomme kirke og
sang. Sikken en klang.
02. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
04. Kirkens liv og vækst
Ingenting.
05. Næste møde: FU 29/5, MR 7/6.
Mødedatoer taget til efterretning.
06. Thisted Kirke: Indvendig istandsættelse.
Kirken er nu lukket, og kirkecentret er gjort klar til
Siden sidst og nye beslutninger.
gudstjenester.
I kirken er inventaret pakket ned, og håndværkerne er i
fuld gang. I uge 21 går kalkningen i gang.
Møde i kirken d. 3/5 med konservator Jens Johansen og
væver Hanne Vedel, hvor antependium, bænke, fløje på
alter og knæfaldet blev gennemgået.
Antependium: Vi har ikke fået svar fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal endnu, der går endnu ca.14 dage. Der er ikke
besluttet noget endeligt omkring antependiet. Der arbejdes
videre med to alternativer.1) Nyt antependium 2.)
Restaurering af eksisterende antependium.
Bænke: MR beslutter at vælge den mørkgrønne med
stoftype Nyborg med ekstra rød tråd. Endelig skal
stofprøver forelægges inden endelig beslutning. (12
stemte for og 4 stemte hverken for eller imod.)
Fløje på alter: MR beslutter at vælge den sorte farve med
guldkant. (11 stemte for og 5 stemte hverken for eller
imod.)
Knæfald: MR beslutter enstemmigt, at man vælger stof i
sort aubergine.
07. Kirkegården. Kapel. Lysestageændring? ##

MR beslutter at Per Larsen fra kirkegården arbejder
videre med et løsningsforslag. Det skal være enkelt og må
ikke fylde ret meget. Kirkegårdsudvalget arbejder videre
med et forslag sammen med Per Larsen. Forslaget
forelægges MR ved et senere møde.
Der blev stemt om 3 forslag.
1.) Den eksisterende løsning. (2 stemte for)
2.) Per Larsens løsning: (7 stemte for)
3.) Købe nye stager: (4 stemte for)
3 stemte hverken for eller imod
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08. Kirkecentrets indretning til gudstjenester.
Opstilling, knæfald m.m.

09. Korets medvirken ved gudstjenesterne under
restaurering? Hele koret eller i reduceret
udgave?
10. Kontraktudkast vedrørende udstillingsareal. #
Hvordan forholder vi os til en sådan sag?

11. Tjernobylforeningen. Hjælp til atomskadede
børn. Ansøgning om sponsorat.
#
12. Budgetrapport 2012 1.kv.

#

13. Kulturnat for børn og unge.

#

14. Hvorfor et missionsudvalg?

#

15. Forespørgsel om tilladelse til rappelling.

#

16. Kontaktpersonen orienterer.

17. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
c. Lydforhold i kapellet?
d. Budget 2013. Skal være godkendt senest
15.juni. Budgetønsker 2013 sendes til JKE
senest 15.maj.
e. Konfirmandlokaler. Behov for flere lokaler?
f. Forårsfest for frivillige mandag d. 21.maj.
g. Gaver til dåbsbørn.
#
h. Ønske om 3 opslagstavler mere til gitteret.
i. Ungdom og kirke.

18. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. FLØS NYT april 2012
2. Forsikringsbidrag 2013. 8721 = 154.370 kr.
3. Høring vedrørende ændring af cirkulære om kirkeog provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v.
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FU indstiller: Kirketjenere, præster, organister finder en
opstilling. Der bliver stående altergang.
MR følger indstillingen fra FU – dog ønsker MR, at det
lille orgel flyttes. Messehaglerne opbevares foreløbigt i
nodedepotet på 2. sal.
MR overlader beslutningen til Preben Nørgaard
Christensen. (11 stemte for - 1 imod - 3 hverken for eller
imod)
FU indstiller: Nej til kontraktindgåelse. Skiltestativet kan
ved behov stilles på kirkegården ved lågen/udgangen til
Vestergade.
MR følger indstillingen fra FU.
FU indstiller: Deltagelse i gudstjeneste + frokost +
kollekt.
MR følger indstillingen fra FU.
Kirsten Ringgaard gennemgik budgetrapporten for 1.
kvartal 2012.
MR godkender rapporten.
MR beslutter enstemmigt, at vi ikke deltager i
arrangementet omkring kulturnatten, da kirken p.t. er
lukket p.g.a. restaurering.
MR besluttede, at det nye MR skal tage beslutningen
omkring oprettelse af et evt. ”Missionsudvalg”. Ideen er
god, men tidspunktet uheldig, da kirken er under
restaurering, og et nyt MR-råd er på vej.
MR beslutter at sige nej til denne forespørgsel.
Lone Kofod orienterede.
a) Der arbejdes med at støbe de nye klokker.
b) Rådgivningsaftalen er underskrevet og sendt.
c) Lydforholdene skulle være I orden. Der tændes altid for
mikrofonerne under begravelser/bisættelser.
d) Jens Kristian Eriksen orienterede om de kommende
budgetønsker. Der bliver 0 % fremskrivning.
e) Jens Kristian Eriksen orienterede om problematikken.
Der sendes en ansøgning til provstiet om midler til ekstra
lokaler og andet, når vi har et overblik over, hvad vi har
brug for.
f) Kirsten Agger orienterede.
g) FU indstiller: Ok. Konto for gudstjeneste og kirkelige
handlinger eller undervisning.
MR følger indstillingen fra FU.
h) MR godkender ønsket.
i) Jens Kristian Eriksen orienterede. Der skal findes nogle
personer, der vil deltage i arbejdet.
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4. Udmelding om regulerende satser for 2012
vedrørende konsulenter.
5. Informationsbrev nr. 19 til distriktsforeningerne.
6. Brev fra Høreforeningen om teleslynge- og
højttaleranlæg, frekvensområder.

b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Ledende beredskabspræst i Region Nordjylland.
2. Ny sats for regulering af for varmebidrag pr.
01.08.2012
3. Byggevejledningsgruppens Nyhedsbrev nr. 3
4. Nyt fra Lønafdelingen. Vigtig information.

c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Regnskabsførelse m.m..

d. Udvalgene:

e. Præsterne.

Arbejdsmiljøudvalget har afholdt møde d. 9. maj 2012.
Der er udarbejdet en skrivelse omkring målet for
arbejdsmiljøudvalgets arbejde.
Intet.

f. Indkommet post:
1. Thisted Fjernvarmeforsyning. Årsrapport 2011 m.m.
2. Stiftsmail. Kalenderinfo.

19. Evt.

Der ryddes op i depotet.

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

Kirsten Clausen indleder næste gang.

Venlig hilsen

Mødet sluttede kl. 21.48

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

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

