Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/4 2013 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Gitte Ishøy, Merete Fredslund-Madsen
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.

02. Godkendelse af referat.

03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/4. MR 2/5.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. FLØS-Nyt marts 2013.
2. Netbank indbrud omfattet af forsikringsordning.
3. Udbetaling af renter af gravstedskapitaler. IT?
05. b. Stiftet:
1. Invitation til stiftsdag lørdag d. 11.maj 2013.
2. Principiel tilladelse til udtagelse af
dendrokronologiske prøver.
3. Husk NY afleveringsfrist for april 2013.
4. Budgetlægning i Menighedsråd + Provsti. IT?
5. Fastsættelse af boligbidrag, Møllevej65 1.7.2013
05. c. Provstiet:
1. Nyhedsbrev nr. 2, 2013 af 18.03.2013.
2. PU mødereferat 12.03.2013 (afventes uge 12).
3. Plan for regnskabsaflæggelse 2012
samt budget 2014.
4. Svar på ansøgning om disponering af frie midler.
05. d. Indkommet brevpost m.m.:
1. Distriktsforening Sydthy: Forårsmøde 9.04.2013.
2. Bibelselskabet. Tilbud og bogkatalog.
3. Kirkens Korshær. Brev angående fadderskab.
4. IM i Nordthy: Ansøgning om lån af kirken til
koncert fredag d. 15.11.2013.
5. Takkekort.
6. Kvindernes Internationale Bededag. 07.03.2014.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden.
1. Stiftsdag d. 11/5. Tilmelding m.m.
2. 1.budgetsamråd.
Plan for regnskab 2012 og budget 2014.
3. Inspirationslørdag/-e?
4. Ørkenbrevet. Teaterforestilling 10.03.2014.
5. Distriktsgeneralforsamling m.m.
6. Syn af kirke og bygninger i 2013.

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

Kirsten Ringgaard indledte med at fortælle om, at mange
kendte musikere igen er begyndt at beskæftige sig med
det religiøse. Hvilken betydning kan det få fremover?
Referatet godkendt med den bemærkning at: Oversigten
over de ”Frie midler” fra punkt 12 på MR-mødet d. 7/3
2013, der nu er godkendt i provstiet, sendes med dette
referat ud.
Dagsorden godkendt. Der er som et forsøg ændret lidt på
rækkefølgen på denne dagsorden.
Mødedatoer taget til efterretning. Johanne Hyldahl
Larsen? og Leif Eskerod melder afbud til næste møde.

1.) 6 deltager i gudstjenesten – 4 deltager om
eftermiddagen og 7 deltager i aftenens program.
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede om forløbet.
Formand og kasserer deltager sammen med kordegn
Solveig Kamp Christensen og kirkegårdsleder Sally
Thorning Enevoldsen.
3.) Det er svært at finde en lørdag. Kunne det evt. være
et aftensarrangement? Udvalget arbejder videre med at
finde en aften. Evt. en torsdag.
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06. b. Præsterne.

06. c. Kontaktpersonen.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

06. e. Udvalgene.
1. KGU mødereferat 2013.03.06.
2. Aktivitetsudvalgsmødereferat 2013.03.12.
3. KGU mødereferat 2013.03.21.
4. Arbejdsmiljøudvalgsreferat 2013.02.06.
Beslutninger, punkt 7-16:
7. Kr. Himmelfartsdag.
Bustransport til Aalborg m.m. PR/annonce.
Tilmeldingsfrist? Hvem gør hvad?

Side 2 af 3
4.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
5.) Kirsten Clausen orienterede fra mødet i Hundborg.
Kirsten Clausen og Ingrid Horslund deltager i mødet på
Nyborg Strand d. 31. maj – 2. juni 2013.
6.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Synet forventes at
blive d. 22. maj 2013. Program udsendes. Kirkeværge,
bygningssagkyndig og forretningsudvalget deltager hele
dagen.
Der er indkøbt vinterslag til præsterne.
Forespørgsel om kørsel 2. pinsedag til Nors Sø. Vi vil
være behjælpelige med kørsel, henvendelse til kirkekontoret.
Medarbejdermøde afholdes onsdag d. 17. april 2013 i
mandskabsbygningen på kirkegården.
Arbejdsmiljøudvalget har afholdt møde.
Der er et meget lavt sygdomsfravær blandt personalet.
Preben Nørgaard Christensen orienterede bl.a. om starten
for vores nye kirketjener Palle Holm. Medarbejderne
glæder sig til, at der arbejdes videre med nye kontorfaciliteter for organistassistent og sognemedhjælper.
Diakoniudvalget har afholdt møde d. 4. april 2013. Der
afholdes ”Åbenthusgudstjeneste” igen d. 29. maj.

Line Kjær Nielsen orienterede om arrangementet. Der er
tilmeldingsfrist senest d. 25. april 2013. Tilmelding til
kirkekontoret. Der er gratis bustransport, og MR er vært
ved kaffe og kage i bussen. Line Kjær Nielsen er tovholder. Afgang fra pølsevognen på havnen kl. 13.00.
8. Brev fra IM: Lån af kirken fredag d.15.november FU indstiller: Ja til ansøgning.
kl. 19.00 til koncert med det norske kor
Ansøgningen imødekommes af MR.
Flekkerøygutterne.
#
9. Aktivitetsudvalget:
Birgit Bjørn Mikkelsen gennemgik aktivitetsudvalgets
Godkendelse af foredragsrække.
# forslag med tilhørende budget til foredragsholdere ved
de 6 sogneaftener i efteråret 2013 og foråret 2014.
Forslaget blev vedtaget af MR.
10. Kontorforholdene i kirkecentret.
FU foreslår: Nedsættelse af et opklarende udvalg med
Mål: Et ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte.
LE, EJ, SOK, + et MR medlem f.eks. kirkeværgen.
MR godkender, at der nedsættes et udvalg, der skal
arbejde videre med opgaven. Udvalget består af:
Kontaktperson Leif Eskerod, sognemedhjælper Ester
Jørgensen, organistassistent Svend Ole Kombak samt
kirkeværge Jens Korsgård.
11. Pengegaven til Thisted Kirkes genindvielse fra Forslag 1: Merete Fredslund-Madsen foreslår at anskaffe
udførende firmaer på 5.600 kr.
et bord til børnene til brug under gudstjenesten.
Se forslag i MR referat fra 07.03.2013.
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 Larsen foreslår en skulptur
udenfor kirken.
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12. Kirkegården. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
Fondsansøgninger?
Forslag til ændringer i godkendt helhedsplan. #

13. Revideret budget for koncertrække i 2013
+ kommentarer.
14. Revideret forslag til koncertplan for 2013.

##
#

15. Overflytning af 750.000 kr. til andet
pengeinstitut?
16. Vore MR møders længde?

Drøftelser:
17: Kirkens liv og vækst.
a. Ny i menighedsrådet.
b. Folderen ”Hvad mener I? ”
18. Evt.

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.
De forskellige forslag blev diskuteret på MR-mødet d. 4.
april 2013 – endelig beslutning senere.
Svend Aage Damsgaard orienterede fra kirkegårdsudvalgets møde d. 21. marts 2013.. Der arbejdes med en
revideret ”Helhedsplan”, som bl.a. indbefatter en
justering af.
1.) Sti fra Frederiks Torv til kirken – handicapvenlig
belægning.
2.) Sti fra Store Torv til Frederiks Torv –
handicapvenlig belægning.
3.) Flere parkeringspladser til biler.
4.) Flere parkeringspladser/stativer til cykler.
MR godkender, at kirkegårdsudvalget arbejder videre
med forslaget, som fremlægges på et senere MR-møde.
Jens Kristian Eriksen kontakter arkitekt Hanne Egeberg.
Der arbejdes videre med fondsansøgninger til projektet.
FU indstiller til godkendelse. MR følger indstillingen fra
FU og godkender det reviderede budget.
FU indstiller til godkendelse. MR følger indstillingen fra
FU og godkender den reviderede koncertplan.
MR er åben for at flytte midler og beslutter, at kordegn
Solveig Kamp Christensen uddyber punktet på et senere
MR-møde.
Møderne trækker ofte ud, og slutter meget sent. MR
diskuterede, hvad man fremover kan gøre for at afkorte
møderne. MR beslutter, at møderne inklusive et evt.
lukket møde slutter senest kl. 22.15. Der arbejdes med at
starte møderne kl. 19.00 efter sommerferien.
Anne Kirstine (Stise) Nysted kommer med sit oplæg
”Ny i menighedsrådet” som indledning næste gang.
Kirsten Clausen henviste til folderen om ”Vejkirker” i
Danmark. Der mangler kirkeværter til sommerferien.
Kirsten Agger gjorde opmærksom på ”Fest for frivillige”
mandag d. 6. maj 2013 i Thisted kirkecenter.

I ”venteposition” til senere:
a. Thisted Museum. Projektforespørgsel.
b. Indkøbsanalyse i Folkekirken. Bedre indkøb?
Hvem indleder næste gang?

Anne Kirstine(Stise) Nysted indleder næste gang.

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

Mødet sluttede kl. 21.42.

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

