Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 3/1 2013 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud:
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.
02. Godkendelse af referat.

03. Godkendelse af dagsorden.
04. Kirkens liv og vækst.
05. Næste møde: FU 29/1. MR 7/2.
06. Thisted Kirke. Siden sidst.
a. Projektøkonomi. Låntagningsstatus.
b. Hængepartier og projektafslutning?
c. Pengegaven til Thisted Kirkes genindvielse
fra udførende firmaer på 5.600 kr.
d. TV Midt-Vest optagelsen. Køb af CD?

Side 1 af 3
MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode
vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Kirsten Ringgaard talte om det at sidde i MR. Hvilke
tanker gør man sig - hvilke tanker gør andre sig?
Referatet godkendt. Vdr. punkt 04 fra sidste møde.
Referatet fra MR-møderne udsendes på hjemmesiden –
der orienteres i ”Kirke og Sogn” og på det årlige
menighedsmøde.
Dagsorden godkendt.
Ingenting.
Mødedatoer taget til efterretning. FU-mødet d. 29/1 flyttes
til onsdag d. 30/1.
a.) Der arbejdes på at afslutte arbejdet, samt med at få det
sidste omkring økonomien på plads. Der er foreløbigt
taget 4.500.000 kr. hjem i låntagning.
b.) Polstringen ved knæfaldet er ikke helt i orden.
Støjdæmpende foranstaltninger ved kordrengene
overvejes. Kirkeværge Jens Korsgaard Larsen tager sig af
det videre forløb.
c.) Alle kan komme med forslag til, hvad pengene kan
bruges til. Forslagene afleveres til Jens Kristian Eriksen.
d.) MR beslutter at købe optagelsen. Kirkekontoret sørger
for det videre forløb.
MR vedtager indsamlingslisten for 2013.

07. Kollektliste. Nu: Indsamlingsliste 2013.
Forslag udleveret på sidste møde til beslutning.
08. Forslag til mødeplan 2013.
# Mødeplan vedtaget med den ændring, at samtlige FUmøder flyttes til den sidste onsdag i hver måned. Ny
mødeplan udsendes med referatet.
09. Ansøgning fra Kirkecentrets Højskoledage. # Ansøgning fra ”Kirkecentrets Højskoledage” med forslag
om flere p-pladser ved kirken. Mange kan ikke finde et
sted at parkere bl.a. i forbindelse med afholdelse
”Kirkecentrets Højskoledage”.
Kirkegårdsudvalget og kirkegårdslederen tager sig af det
videre forløb bl.a. i forhold til ”Helhedsplanen for Thisted
Kirkegårde.” Der arbejdes i udvalget med hurtigt at lave
flere ”Fondsansøgninger”.
Alternative muligheder undersøges af Jens Kristian
Eriksen, som derefter svarer Kaj Kristensen fra
”Kirkecentrets Højskoledage” på ansøgningen.
10. Rapport fra sognemedhjælperen.
Sognemedhjælper Ester Jørgensen orienterede om sit
arbejde ved Thisted Kirke. Der mangler frivillige til at
hjælpe med ”børnekirke” under højmesserne.
11. Vedtægter for
a.) MR godkender vedtægten med den tilføjelse at ordene
a. kasserer
# i § 3 stk. 4 ”i nødvendigt omfang” slettes. Kassererens
b. regnskabsfører
# navn skrives ind.
c. kontaktperson
# b.) MR godkender vedtægten med den tilføjelse, at ordene
d. kirkeværge
# i § 3 stk. 3 ”i nødvendigt omfang” slettes.
til menighedsrådets godkendelse.
c.) MR godkender vedtægten.
d.) MR godkender vedtægten.
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12. Kontaktpersonen orienterer.

13. Orientering v. formanden:
a. Klokkespillet. Siden sidst.
b. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
c. Opgaver fra Thisted Provsti, formandsmødet.
d. Valgudgifter, ansøgning til Thisted Provsti.
e. Inspirations- og visionsdag lørdag d. 26/1 på
Nors Kro. Samlet tilmelding senest d. 12/1.
f. Forretningsorden 2012-2016.
g. Den Digitale Arbejdsplads.

14. Efterretningssager: (Se mere på DAP.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Tips til en god start.
2. Landsforeningen af Menighedsråd:
Følg bestyrelsens arbejde.
3. Refusion af udgifter til Seniorbonus i 2011.
4. FLØS NYT december 2012.
5. FLØS-NYT december 2012 – nr. 2.
6. Årsregnskabsskema 2012 + vejledning.
7. Kontoplaner 2013.
8. Vejledning til regnskabsmæssige håndtering
af arv og donationer.
9. Regnskabsinstrukser kirke- og
provstiudvalgskasser.
10. Udmelding af løntilskudskvote for 2013.
11. Nuværende provstiudvalgs funktionsperiode
og ændring af opslag og besættelse af
provstestillinger.
12. Lov nr. 1567. Høringssvar?
b. Stiftet: (Se mere på DAP.)
1. FLØS afleveringsfrister
2. Udnævnelse af ny provst for Thisted Provsti.
3. Biskoppens jule- og nytårshilsen.
4. Nyhedsbrev Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.
c. Provstiet: (Se mere på DAP.)
1. Notat fra provstiudvalgsmødet 11.dec. 2012.
2. Vigtig information om kirkegårdstakster.
d. Udvalgene:
e. Præsterne.

Side 2 af 3
Leif Eskerod orienterede om sine nye opgaver. Han vil i
nær fremtid tage en samtale med de enkelte medarbejdere.
a.) Indvielsen af klokkespillet forløb efter planen, og
klokkespillet anbefales godkendt af Kirkeministeriets
klokkekonsulent Per Rasmus Møller.
b.) Intet nyt. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med
projektet og med ”Fondsansøgningerne”.
c.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
d.) Jens Kristian Eriksen orienterede om udgifterne ved
MR-valget. Der sendes en ansøgning til Thisted Provsti.
e.) Tilmelding til Jens Kristian Eriksen.
f.) Jens Kristian Eriksen indkalder udvalget til møde.
g.) Alle MR-medlemmer har fået en kode.

I første referat tilføjes hvem der er valgt til formand i de
enkelte udvalg.
Poul Henning Poulsen orienterede om Thy Gospel. De
kommer til Thisted Kirke fredag d. 25. januar kl. 19.30.
Line Kjær Nielsen fortalte om ”Åbenthusgudstjeneste”.
Der var ca. 40 deltagere, og nogle konfirmandpiger gik
Lucia.
Der var godt 2000 personer til kirkens 4 juleaftensgudstjenester.
Gitte Ishøy fortalte om gudstjeneste for ”Rosen” og
”Thyværkstedet”. En dejlig oplevelse med mange
deltagere.
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Side 3 af 3
f. Indkommet post:
1. Distriktsforeningen Nordthy:
Visionsmøde lørdag d. 26.januar 2013.
#
Samlet tilmelding senest d. 12.januar.
2. Bibelselskabet. Tilbud.
3. FDF Thisted 1.kreds. Hilsen fra lederrådet. #
4. Julehilsen. Museet for Thy og Vester Hanherred
5. Bibelselskabet.
Julehilsen og ønske om bibler til indsatte.
6. Løgumkloster Højskole. Kurser m.m.
7. P+P arkitekter. Julehilsen.
8. Keld Abrahamsen. Julehilsen.
9. Anni Sloth. Jule- og nytårshilsen.
15. Evt.
Jens Korsgård Larsen spurgte til kalender/minihåndbogen
for 2013. MR beslutter at medlemmerne skal have et
eksemplar. Kirkekontoret bestiller 20 stk. hjem.
I ”venteposition” til senere:
a. Indkøbsanalyse i Folkekirken.
Bedre indkøbspraksis?
Hvem indleder næste gang?

Birgit Bjørn Mikkelsen indleder næste gang.

Venlig hilsen

Mødet sluttede kl. 21.45.

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.

