Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/2 2013 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anne-Kirstine Nysted, Kirsten Clausen.
Stedfortræder: Dorte Rasmussen.
01. Indledning ved Birgit Bjørn Mikkelsen.

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

Referat/beslutninger

Birgit Bjørn Mikkelsen indledte med at tale om begrebet:
TID.
02. Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
04. Kirkens liv og vækst.
Birgit Bjørn Mikkelsen refererer til indlæg i
Menighedsrådenes blad omkring indhold af MR-møder.
Steen Skovsgaards folder: ”Hvad mener I”?
Kan bruges til debatoplæg på møderne.
05. Næste møde: FU 27/2. MR 7/3.
Mødedatoer taget til efterretning. Kirsten Agger melder
afbud til FU og Gitte Ishøy kommer senere.
Ingrid Horslund melder afbud til næste MR-møde.
06. Thisted Kirke. Beslutning/accept af arkitektens MR følger arkitektens forslag.
forslag vedrørende 2 pulpiturfelter i
Der er byggeudvalgsmøde d. 8.februar 2013.
skærmvæg + Thranes altertavle.
# Hvilke klapstole skal indkøbes?
Endelig beslutning på næste MR-møde.
07. Beslutning vedrørende anskaffelse af
Højtalerne i kirken er beregnet til ”tale”. I forbindelse
lydanlæg/forstærker til kirken?
med andre arrangementer mangler der et lydanlæg, der
kan spille musik m.m. MR beslutter at anskaffe et bedre
lydanlæg. Kirkeværge Jens Korsgård tager initiativ til
dette. Beløbsramme ca. 25.000 kr.
08. Pengegaven til Thisted Kirkes genindvielse
Forslag 1: Merete Fredslund-Madsen foreslår at anskaffe
fra udførende firmaer på 5.600 kr.
et bord til børnene til brug under gudstjenesten.
Stillingtagen til indkomne forslag?
Forslag 2: Gitte Ishøy foreslår at ”renovere” den gamle
røde messehagel.
Forslag 3: Ingrid Horslund foreslår at købe en eller anden
form for kunst til kirken.
Forslag 4: Johanne Hyldahl foreslår en skulptur udenfor
kirken.
Forslag er stadig velkomne, endelig beslutning på et
senere MR-møde.
09. Beslutning: Forslag til Forretningsorden for
MR godkender Forretningsordenen for 2012-2016 med
Thisted Menighedsråd 2012-2016.
følgende bemærkninger:
- § 2 stk. 11: ”Sikkerhedsudvalg” rettes til
”Arbejdsmiljø-udvalg”.
10. Budgetrapport 4.kv. 2012
# Kirsten Ringgaard gennemgik budgetrapporten for 4.
kvartal. Med forbehold for resultat af driften.
MR godkender rapporten.
11. Regnskabsinstruks for kirkekasser.
# Jens Kristian Eriksen gennemgik ”Bilag regnskabshttps://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/blanket_ instruksen”. MR godkender.
mhr/nyoekonomiogforsikring/Sider/default.aspx

12. Thisted Folkekor. Stillingtagen til forespørgsel MR beslutter at betale annoncen, da der er tale om en
om annoncebetaling
# gudstjeneste. Ønskes placeret under provstirubrikken.
13. Forslag om flytning af statue ved kirken. # # MR beslutter, at statuen skal blive stående ved Thisted
kirkes østgavl.
Begrundelse: I MR-referatet fra d. 4/4 1946 står der, at
Thyboforeningen anbefaler, at Hjemstavsmonumentet
opstilles midt for Kirkens østgavl.
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14. Ørkenbrevet, teaterforestilling.
15. Beslutning vedrørende ansøgning om
overførsel af midler, koncertkontoen.
a. Klokkenistuddannelse
b. Klokkespilskoncerter
c. Opførelse af J.S. Bachs h-mol messe

#

#

16. Beslutning vedrørende ansøgning om overførsel af midler, kirkegården.
#
a. Etape A i helhedsplanen.
b. Praktikplads for en anlægsgartnerelev?
c. Ekstra sekretærtimer?
17. Beslutning vedrørende udkast til disponering
af frie midler.
#
18. Vedrørende Danske Kirkedage 9.-12.05.2013.
Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag?

19. Beslutning vedrørende inspirationslørdage
for menighedsråd og personale?
20. Orienteringer ved kontaktpersonen.

21. Orientering v. formanden:
a. Thisted Kirke. Projektøkonomien pt.
b. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
c. Halden. Udgåede træer m.m.
d. Inspirations- og visionsdag d. 26/1 i Nors.
e. Langfredag kun 1 gudstjeneste.

22. Efterretningssager: (Se mere på DAP.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. FLØS-Nyt januar 2013.
2. Regnskabsmæssig håndtering af renter af
gravstedskapitaler m.v.
3. Nye regnskabsmaterialer til kasserer og
regnskabsfører.
4. Ledige pladser på arbejdsmiljøuddannelsen.

Side 2 af 3
I MR-referatet fra d 25/7 1946 gives der tilladelse fra
Kirkeministeriet til opstilling af monumentet på dette
sted. Ændringer i belysningen kan overvejes.
MR beslutter at støtte dette arrangement, under
forudsætning af, at det kun koster MR 2000,00 kr.
MR beslutter følgende:
a.) MR godkender at der bruges ca. 28.000,00 kr. til
klokkenistuddannelse.
b.) og c.) MR afventer at se koncertplan med budget
for 2013 inden der tages endelig stilling.
MR beslutter følgende:
Kirkegårdsudvalget arbejder videre med ansøgningen
omkring overførsel af midlerne. Arbejdet fremlægges på
et senere MR-møde.
MR vedtager at arbejde videre med dette udkast, som så
indarbejdes ind i det kommende regnskab for 2012.
MR beslutter, at der afholdes gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag kl. 10.00 i Thisted Kirke. MR bakker op om
ideen og beslutter at arrangere gratis bustransport til
fælles gudstjeneste i Gigantium Kr. Himmelfartsdag kl.
15.30 i Aalborg.
MR beslutter at arbejde videre med ideen.
Udvalg bestående af Jens Kristian Eriksen, Gitte Ishøy og
Ingrid Horslund kommer med oplæg til næste MR-møde.
Leif Ove Eskerod orienterede. Han har haft samtaler med
alle ansatte for at få indtryk af dagligdagen ved Thisted
Kirke.
Der er fokus på kontorforholdene for sognemedhjælper og
organistassistent.
Der har været afholdt arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 6.
februar 2013.
Der afholdes medarbejdermøde d. 17. april kl. 14.00 på
kirkegården.
a.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Økonomien ser
fornuftig ud. Kandelaberne pudses op. Jens Korsgård
tager initiativ.
b.) Intet nyt.
c.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
Jens Korsgård har kontakt til kommunen.
d.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
e.) Godkendt.
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Side 3 af 3
5. Cirkulære: Fredning af + tilsyn med krigsgrave.
6. Medlemsmøder: Få indflydelse.
7. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af
menighedsråd.
8. Kirkeistandsættelsesordningen.
Ansøgningsfrist 1.marts 2013.
9. Årsregnskab 2012 for folkekirkens lokale kasser
b. Stiftet: (Se mere på DAP.)
1. Vedrørende Danske Kirkedage 9.-12.maj 2013.
a. Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag.
b. Lørdag d. 11.maj stiftsmenighedsrådsmøde.
2. Introkursus for nyansatte i Folkekirken 7/3.
3. Vedrørende akut job ved kirkerne.
4. Konstituering som sognepræst.
5. Fotokonkurrence: Troen i hverdagen.
c. Provstiet: (Se mere på DAP.)
1. Indbydelse til aftensang.
2. Vedrørende konfirmander efterår 2012 og
forslag til budget 2014, Østermølleskolen.
3. Ungdomsgudstjeneste og bidrag.
4. Fælles friluftsgudstj. i Thisted Provsti 20/5.
5. PU referat 10.01.2013.
d. Udvalgene:
Orientering.
Kirkegårdsudvalgsreferat 11.01.2013
e. Præsterne.
Line Kjær Nielsen eftersøger en person, der kan holde
styr på alle avisudklip omkring Thisted kirke.
f. Indkommet post:
1. Distriktsforeningen Nordthy: DAP kursus 5/3.
2. Per og Poul. Kursustilbud.
3. Brev fra privat.
4. Danmarks Gruppe Guide.
23. Evt.
I ”venteposition” til senere:
a. Indkøbsanalyse i Folkekirken.
Bedre indkøbspraksis?
Hvem indleder næste gang?

Line Kjær Nielsen indleder næste gang.

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

Mødet sluttede kl. 22.03.

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

