Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 9/08 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter. Lokalet på 2.sal.
Dagsorden:
Afbud: Lone Kofod, Poul Henning Poulsen,
Kirsten Ringgaard.
Stedfortræder: Bodil Højberg (afbud), HansJørgen Clausen.
01. Indledning ved Kirsten Agger.
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Kirsten Agger tog udgangspunkt i salmen ”Du gav mig, o
Herre” og talte om: ”Hvorfor magter vi det vi gør”?
02. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
04. Kirkens liv og vækst
Jens Kristian Eriksen talte om oplevelsen af det at komme
til gudstjeneste i en kirke. Vi glæder os til, at Thisted
Kirke genåbner.
05. Næste møde: FU 28/8, MR 6/9.
Mødedatoer taget til efterretning. Mette Bower og Ingrid
Horslund melder afbud til MR d. 6/9.
Kirsten Lynbech melder afbud til FU d. 28/8.
06. Thisted Kirke.
Niels Christensen fortalte om, hvor langt man er med
a. Beslutning træffes om IT, nummertavler m.m renoveringen af kirken. Byggeudvalget har talt om
b. Beslutning af stofvalg til antependiet træffes. følgende:
c. Beslutning om korstole træffes.
1.) Projektforløb: Vi holder tidsplanen.
d. Beslutning om møbelarrangement i våbenhus.
2.) Projektøkonomi: Økonomien følger budgettet.
e. Valg af belysning?
3.) Antependium: Udvalget foreslå farve 2. Den
f. Andre beslutninger vedrørende kirken?
kolde bordeaux.
Enstemmigt vedtaget.
4.) Kabelskinner: Forslag om, at der monteres
kabelskinner i en højde af 1200 mm hele vejen
gennem kirken til lampetter, højtalere m.m.
Enstemmigt vedtaget.
5.) Korstole: Forslag om at opbygningen bygger på
fem rækker, der kræver 2 bænkerækker. Det hele
monteres på hjul.
6.) Skærm ved organist: Forslag om ny
sammenklappelig model.
7.) Fladskærme – IT: Forslag om at opsætte
fladskærme til nummertavler m.m.
Forslag om at opsætte et kamera, der evt. kan bruges
til at transmittere gudstjenester til plejehjem m.m.
Forslag: Opsætte en skærm, der kan drejes ud i koret.
Beslutning: MR beslutter med 13 stemmer for og 1
imod, at udvalget har beføjelser til at arbejde videre
med alle forslagene i punkt 7. 1 stemmer hverken for
eller imod.
8.) Stole placeret i koret. Forslag om at vælge Ystolen, Wegner med flet.
Udvalget overvejer som alternativ
Kåre Klints Kirkestol.
Udvalget tager beslutning.
9.) Klapstole: De eksisterende kan ikke fås længere.
Udvalget arbejder videre med opgaven.
10.)Belysning: Forslag om, at der indhentes
rådgivning fra eksperter.
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07. Budgetkvartalsrapport 2012 2.kv.
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11.)Blomsterholdere: Forslag om blomsterholdere i
messing til hver bænk.

#

Møbelarrangement i våbenhus. Elektronisk
informationstavle.
Enstemmigt vedtaget.
Jens Kristian Eriksen gennemgik budgetkvartalsrapporten.
MR godkender rapporten.

___1: Vi ønsker at være med i ordningen så
snart som muligt.
For at finde ud af, om vi skal arbejde videre med dette ___2: Vi ønsker at være med i ordningen
forslag og begynde at udarbejde en stillingsbeskrivelse
efter næste menighedsråds valg
og en stillingsprofil, skal jeg i forlængelse af mødet
___3: Vi ønsker at være med om --- år
bede alle menighedsråd svare ja til et af følgende
___4: Vi ønsker at være med på sigt
spørgsmål:
___5: Vi ønsker ikke at være med i ordningen.
Punkt 6: Vi ønsker ikke at være med i ordningen for
nuværende.

08. Vedrørende bogholder m.m.
Forespørgsel d. 25.06.2012 fra provsten.

09. Aktivitetsudvalget ansøger om at fjerne de
2 øverste bænke i begge side i kirken.
10. Natkirke i Thisted. Oplæg til MR.

##

11. Sognemedhjælperudvalget.
Stillingtagen til fortsættelse?

Ønsket fremsættes for at give bedre muligheder for at
omrokkere til forskellige arrangementer.
MR godkender, at der fjernes 1 række.
Orientering. MR bakker ideen op, men overlader til ”Det
nye MR” at tage den videre beslutning. Der arbejdes på
at lave et arrangement i februar 2013.
MR beslutter, at sognemedhjælperudvalget fortsætter.

Referat MR august 2011 Lukket møde:
Menighedsrådet beslutter, at sognemedhjælperudvalget
fortsætter til august 2012, hvor sognemedhjælperen har
været ansat i 2 år. Der drøftes udvalgets eksistens igen.

12 Anskaffelse af projektor i kirkecentret
(beslutning 09 juni 2012).
Nedsættelse af arbejdsgruppe til denne opgave.
13. Kirkegården: Helhedsplan. Siden sidst.
Fondsansøgninger m.m.?
14. Kontaktpersonen orienterer.

15. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Budget 2013. 2.budgetsamråd 14.08.2012.
c. Valg til menighedsrådet 13.nov. 2012.

16. Efterretningssager: (Se mere på DAP.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Brev til præsterne om nye ritualer.
2. Bestyrelsens forslag til kontingent 2013.
3. Pas på opkald fra IT kriminelle.
4. Log på Den Digitale Arbejdsplads m/ Nem-ID.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af:
Line Kjær Nielsen, Niels Christensen, Ester Jørgensen,
Ingrid Horslund, Vinni Kragh og Gitte Ishøy.
Niels Christensen er tovholder.
Jens Kristian Eriksen orienterede. Kirkegårdsleder Sally
Enevoldsen forestår det praktiske i samarbejde
kirkegårdsudvalget.
Ingenting
a.) Orientering v. Preben N. Christensen der har
besøgt klokkestøberiet i Frankrig. Det går
planmæssigt.
b.) Orientering v. Jens Kristian Eriksen. Jens Kristian
Eriksen, Sally Enevoldsen, Kirsten Ringgaard og
Solveig K. Christensen deltager i budgetsamrådet.
c.) Orientering v. Leif Damsgaard Jensen. De vigtige
datoer m.m. blev gennemgået. Den 11. september
2012 kl.19.00 er der orienteringsmøde i
kirkecenteret. Se også ”Kirke og Sogn”.
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5. Ny administrator af Folkekirkens
Selvforsikringsordning.
6. Nyt cirkulære om tjenesteboliger for præster.
7. Høring om lovforslag – provster, provstiudvalg.
8. Folkekirkens personale nyhedsbrev juli 2012.
9. Sommernyhedsbrev fra Landsforeningen.
Valgvideoer til sognehjemmesiderne m.m.
b. Stiftet: (Se mere på DAP.)
1. Nyt system til registrering af gravstedsaftaler
2. Støt Danske Kirkedage 2013 i Aalborg.
3. Låneanvisning 2.rate 1.206.406,25 kr.
4. Omklassificering af kirkegårdslederstillingen.
5. Vandhandleplaner.
6. Lønforhandling.
7. Aalborg Stiftsbog 2012.
8. Nyt cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens
præster.
9. Åbent hus arrangement d. 5.september 2012.
10. Brev 12.06.2012. Kurser, årsskrift m.m.
c. Provstiet: (Se mere på DAP.)
1. Vedrørende opprioritering af midler til
aktiviteter for børn, konfirmander og unge.
2. GIAS. Møde i Nors d. 7.aug. Kirkegårdsleder+?
3. Brev af 25.07.2012, PHP.
d. Udvalgene:
Diakoniudvalget starter åbenthusgudstjenester.
1. Aktivitetsudvalgsreferat 19.06.2012.
Mandag d. 6. maj 2013 er der fest for frivillige.
e. Præsterne.
Gitte Ishøy har afholdt gudstjeneste på Bjergbo.
Dejlig oplevelse.
f. Indkommet post:
1. Samvirkende Menighedsplejer.
Samarbejdsaftale.
17. Evt.
Næste gang. Punkt med genåbning af kirken, samt punkt
med indvielse af klokkespil.
18. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
Hvem indleder næste gang?

Mødet sluttede kl. 21.59.
Leif Damsgaard Jensen indleder næste gang.

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

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

