Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/3 2013 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Ingrid Horslund, Gitte Ishøy.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Line Kjær Nielsen.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Kirkens liv og vækst.

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

Line Kjær Nielsen talte over emnet DÅB.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Punkt 15 behandles før punkt 14.
Opfølgning på Birgit Bjørn Mikkelsens indlæg fra sidst
omkring indhold af MR-møder. Steen Skovsgaards folder:
”Hvad mener I”? MR beslutter, at hvert medlem skal
have folderen.
Kirkekontoret bestiller et antal eksemplarer.
05. Næste møde: FU 27/3. MR 4/4.
Mødedatoer taget til efterretning.
06. Thisted Kirke.
a.) MR beslutter at købe 30 ekstra stole af mærket
a. Beslutning om valg/køb af ekstra stole.
RUMAS. Folkekirkens logo sættes på stolene. Jens
b. Beslutning om kandelaberne.
Korsgård Larsen sørger for det videre forløb. De gamle
c. Orientering om rørskade
stabelstole fordeles ligeligt mellem FDF og KFUM.
d. Orientering: Lyd og lys.
b.) MR beslutter, at kandelaberne pudses op. Der er plads
til det i projektøkonomien.
c.) Jens Korsgård Larsen orienterede om rørskade i
kirken. Er udbedret.
d.) Jens Korsgård Larsen orienterede om lys ved orglet.
Er udført – en markant forbedring af lysforholdene.
Der er lavet forbedrede lydforhold i kirken.
07. 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
Forslag er stadig velkomne.
røde messehagel.
Beslutning nu eller senere?
Forslag 3: Ingrid Horslund foreslår at købe en eller anden
form for kunst til kirken.
Forslag 4: Johanne Hyldahl foreslår en skulptur udenfor
kirken.
Nye forslag:
Forslag 5: Johanne Hyldahl foreslår en skulptur inde i
kirken i stedet for det tidligere forslag med en skulptur
udenfor kirken. Der arbejdes videre med forslag 1 og 3,5.
Forslag 2 tages op under syn. – Endelig beslutning på et
senere MR-møde.
08. Kirkegården. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
Kirkegårdsudvalget arbejder videre med at søge fonde.
Fondsansøgninger?
Jens Kristian Eriksen orienterer Hanne Egebjerg om
status.
09. Thisted Museum. Projektforespørgsel.
MR følger Stiftsøvrighedens anbefaling. Ansøgningen
Svar fra Aalborg Stift.
# kan ikke anbefales på det foreliggende grundlag, da
Beslutning om det videre forløb.
projektet ikke er beskrevet grundigt nok. MR ser positivt
på ansøgningen og anbefaler, at museet arbejder videre
med projektet. Jens Kristian Eriksen orienterer museet om
MR`s beslutning. MR afventer en tilbagemelding, så der
kan tages endelig stilling.
10. Ansøgning: Vinterslag til præster (LKN) # FU indstiller til en godkendelse af ansøgning.
MR følger enstemmigt indstillingen fra FU.
11. Momsberegningen for 2012. Hvordan gør vi? Der anvendes en aktivitetsbestemt momsrefusionsprocent,
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12. Behandling af regnskab 2012 og beslutning/
disponering vedrørende regnskabet
##

13. Koncertregnskab 2012. Bilag følger snarest.

14. Forslag til koncertrække i
Thisted Kirke 2013.

#

15. Forslag til budget for koncertrække 2013 #

16. Overflytning af op til 750.000 kr. til
andet pengeinstitut?
17. Vore MR møders længde?
18. Orienteringer ved kontaktpersonen.

Side 2 af 3
som er en kombination af momsfrie og momspligtige
aktiviteter.
Kirkegården har i år beregnet en momsløftningsprocent på
78 efter model 2: lønfordeling, idet denne model er
dokumenterbar i henhold til takstberegningsskemaet, som
er baseret på regnskabstal.
Kirken har i år en momsløftningsprocent på 2, som er
beregnet forholdsmæssigt mellem afholdte koncerter med
entre samt øvrige momsfrie kirkelige handlinger.
Kordegn Solveig Kamp Christensen og kasserer Kirsten
Ringgaard gennemgik regnskabet for 2012, der balancerer
med et overskud på 362.807,30 kr. på driften.
Resultatet af anlæg viser et underskud på 4.757.996,10 kr.
– grundet i stiftslån til kirkens renovering. Alt i alt en
samlet resultatopgørelse på minus 4.395.188,80 kr.
MR godkendte enstemmigt regnskabet for 2012.
Frie midler udgør pr. 31-12-2012 1.499.066,00 kr. Heraf
disponeres der med et forbrug og fremtidige projekter på
821.287,00 kr. og det resterende beløb på 677.779,00 kr.
ønskes overført til 2013.
Preben Nørgaard Christensen gennemgik regnskabet, der
viser et overskud på 91.645,33 kr., som til dels kan
tilskrives en større fremskrivning på 40.000,00 kr. i
forhold til tidligere og efterfølgende år. Overskuddets
størrelse fremkommer der ud over også af den grund, at
det p.g.a. en omfattende kirkerenovering i 2012 ikke har
været muligt at afholde sommerkoncerter.
MR godkender enstemmigt regnskabet.
MR beslutter at de fremtidige koncerter i 2013 genovervejes i musikudvalget. Nyt forslag fremsættes på
næste MR-møde.
Anne Kirstine(Stise) Nysted gennemgik budgettet for
koncertrækken for 2013. I det forelagte budget mangler
der 58.750,00 kr. som musikudvalget ønsker overført fra
overskuddet fra 2012. MR kan ikke på det foreliggende
grundlag godkende budgettet, hvorfor det besluttes, at
musikudvalget gennemarbejder budgettet igen og fremsætter et nyt budget på næste MR-møde.
Udsættes til næste møde.

Udsættes til næste møde.
Leif Eskerod orienterede om ansættelsen af ny kirketjener. Fødselsdagkalender rundsendes til alle MRmedlemmer. Kontorforholdene for medarbejderne tages
op ved næste FU-møde.
a.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Dato for syn
19. Orientering v. formanden:
kommer senere.
a. Syn og menighedsmøde.
b.) Opdateres inden der holdes syn.
b. Opdatering af inventarlisterne.
c.) Lørdag d. 13/4 2013 afholdes inspirationslørdag. Evt.
c. Inspirationslørdag/-e?
ændring af dato, da mange ikke kan denne dag.
d. Inhabilitet/ MR loven
d.) Jens Kristian Eriksen orienterede om medlemmernes
e. Afbud og indkaldelse af stedfortræder.
f. Indkøbsanalyse i Folkekirken. Vore indkøb? # inhabilitet ifølge MR loven.
e.) Jens Kristian Eriksen orienterede om reglerne.
Formanden indkalder stedfortrædere.

Thisted Menighedsråd

Side 3 af 3
f.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen.

20. Efterretningssager: (Se mere på DAP.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Spørgsmål og svar vedrørende moms.
2. Lukning af regnskab inden udbetaling af renter
Fra KAS.
3. Vigtig information om forsikring:
Ting og brandskade.
4. Invitation til åbent hus: Kompetenceudvikling.
5. KAS kontoudtog og årsopgørelser er nu
tilgængelige. (28.02.2013)
6. Regelforenkling. Nyt cirkulære og ny
vejledning om kirke- og provstiudvalgs-kassers
budget, regnskab mv.
7. Gravsteder og takster – nye cirkulærer og
vejledninger.
b. Stiftet: (Se mere på DAP.)
1. Ny afleveringsfrist i FLØS for April 2013.
2. Nyt fra Kirkens Korshær.
3. Information fra Stiftsudvalg for Unge og Kirke.
4. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg: Kollekt 2013.
5. Opslag af akutjob og indberetning til stiftet.
6. Møllevej 65. Huslejeændring.
7. Stiftsmail. Årsmøde DSUK d. 5/4. m.m.
c. Provstiet: (Se mere på DAP.)
1. Nyhedsbrev nr. 1, 2013 af 13.02.2013.
2. PU mødereferat 07.02.2013.
3. Hækklipning. Obligatorisk
vedligeholdelsesaftale.
d. Udvalgene:
Aktivitetsudvalgsmødereferat 2013.01.29.
e. Præsterne.
f. Indkommet post:
1. Samvirkende Menighedsplejer.
Årsmøde 20.04.2013
2. TDC erhverv. Tilbud: Fælles telefoniløsning.
3. PWC. Ny provstirevisor.
4. Nordthy Distriktsforening: Generalforsamling
d. 14/3 kl. 19.30 i Hundborg Sognehus.
21. Evt.
Tilmelding til Stiftsdag d. 11. maj i Aalborg. Sidste frist
for tilmelding til provstiet er d. 2. april.
I ”venteposition” til senere:
a.
Hvem indleder næste gang?

Kirsten Ringgaard indleder næste gang.

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

Mødet sluttede kl. 23.14

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

