Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 1/10 2013 kl. 19.00.
Bemærk tidspunkt og sted.
i Thisted Kirkecenter på 2.sal.
Dagsorden:
Afbud: Ingrid Horslund, Poul Henning Poulsen,
Merete Fredslund-Madsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Agger.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 30/10. MR 7/11 kl. 19.00.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Folkekirkens Videnspulje 2013 støtter 3 projekter
2. FLØS NYT september 2013.
3. Invitation til konference om psykisk arbejdsmiljø.
4. Kompetencefonden 2013. (06. a 6)
Ansøgningsperiode 23/9-18/11 2013.
5. Lønforhandling 2013:
Hvad skal I have for lønkronerne?
6. Kirkelukninger. Valg. Lønforhandling.
7. Husk: Temaaften: Uddannelse og efteruddannelse
8. Den folkekirkelige Udviklingsfond 2014.
05. b. Stiftet:
1. Landemodegudstjeneste d. 27.sept. 2013.
2. Stiftsmail 42: Kalender m.m.
3. Freestylegudstjeneste 2013. 14.nov. Gug kirke.
Tilmeldingsfrist: 1.okt.
4. Mellemkirkeligt årsmøde 20.11.2013.
5. Info fra FLØS-afdelingen.
6. Religionsteologisk dag 16.11.2013.
7. Årsmøde Stiftsudvalget for Folkekirkens mission.
8. TPC-kursus 2013 30.10.2013.
9. Diakonidag 2013 09.11.2013.
10. Nyt fra Teologisk Pædagogisk Center.
05. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 05.09.2013.
2. PU: Dækning af vikarudgifter.
3. PU: Kalkning af kirken, disponering af frie midler.
4. Præstebetjening Thisted-Skinnerup i november.
05. d. Indkommet brevpost m.m.:
1. Sct. Nicolai Tjenesten i Vestjylland. Ansøgning.
2. Kollekt: Akut indsamling til syriske flygtninge.
3. Støttefond for Møldrup Optagelseshjem.
4. Samvirkende Menighedsplejers Ældreservice.
Kirken af levende sten.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Opfølgning på budgetsamråd. Siden sidst.
2. Kreditnota fra kirkens indvendige renovering.
3. Mødet om styringsstruktur i folkekirken
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger

Rettelse til punkt 17: Koncerten i Lemvig er lørdag d. 30.nov.
Referatet er godkendt
Dagsordnen er godkendt

Taget til efterretning

Taget til efterretning

Taget til efterretning

Ad. 1 – Præsterne undersøger, om Sct. Nicolai Tjenesten indgår i
kollektlisten

1. Jens Kristian Eriksen orienterer om provstens opfølgning på
budgetsamråd.
2. Jens Kristian Eriksen har anmodet Stiftet om mulighed for
ekstraordinært at afdrage med kr. 7.500, der er kommet retur fra
kirkens indvendige renovering.

Thisted Menighedsråd
tors. d. 26/9. kl. 19.30 i Snedsted Sognegård.
4. Menighedsmøde søndag den 27.oktober.
###
5. Brugergrupperne i kælderen. Årligt møde.
6. Kompetencefonden: Ansøgningsfrist 23/9 – 18/11.
7. Lovpligtig postkasse til digital post inden d. 1.nov.
8. Målsætnings- og visionsmøde 3/10. Hanstholm.
9. Helhedsplanen. Fondsansøgninger?
10. Vikardækning på kirkegårdskontoret 2013/2014?
11. Kirkegårdsvedtægt. Tillæg.
##
12. Provstiudvalg. Stedfortrædere?

06. b. Præsterne.

Side 2 af 3
3. Fristen for aflevering af høringssvar om ny styringsstruktur er
den 31. oktober. Thisted Menighedsråd vil vi gerne afgive vores
mening i debatten. Der aftales møde, den 22. oktober kl. 19, hvor
Kirsten Clausen, Kirsten Agger og Jens Kristian Eriksen
fremlægger oplægget.
4. Kirsten Clausen fremlægger udvalgets forslag til
opgavefordeling. Præsterne opfordres til at nævne menighedsmødet fra prædikestolen de kommende søndage.
Menighedsrådet vedtager det fremlagte forslag til indhold,
dagsorden mm.
Afbud til menighedsmødet: Birgit Bjørn Mikkelsen, Gitte Ishøj og
Leif Eskerod.
9. Fondsansøgninger udsendes i løbet af de kommende uger.
11. Taget til efterretning.
12. Valget til provstiudvalget er godkendt.
Thisted Kirke deltager i fælles julegaveuddeling, sammen med
andre kirkelige og humanitære organisationer. Thisted Kommune
forestår alt praktisk og administrativt. Thisted Kirke deltager med
10 ’pakker´, betalt af Peter Jensens legat.

06. c. Kontaktpersonen.

Leif Eskerod orienterer om den lovpligtige APV, der er iværksat.
Skemaer er delt ud til medarbejderne, og returneres den 29.
oktober.
MUS samtaler gennemføres i løbet af de kommende måneder.
Hvis medarbejderne ønsker eller har behov for efteruddannelse er
der ressourcer til rådighed i kompetencefonden.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

Preben Nørgaard Christensen orienterer. De nye kontorfaciliteter
på 1. sal er færdige og taget i brug til alles glæde.
Thisted Kirkes Drenge-mandskor har indspillet salmer til
folkekirken.dk’s hjemmeside.

06. e. Udvalgene.
1. Referat fra kirkegårdsudvalget 21.08.2013.
Beslutninger, punkt 7-16:
07. Kopimaskine. Leasingaftale.
Forbrugsberegning m.m.

##

08. Præsteskiftet. Stillingsopslag fra 3/9 til 23/9.
09. Kirkegården.
Ændringer på V. Kirkegård. Se DAP +

#

10. Kirkegården. Aalborg Stift:
Afståelse af areal til Thisted Museum.
11. Årsregnskabet 2012 + revisionsprotokollat.

#

FU indstiller at tiltræde aftalen. Menighedsrådet godkender FU’s
indstilling
Biskoppen har indkaldt til orienterende møde i Thisted Kirkecenter
onsdag d. 2.okt. kl. 16.00. Det bliver på 2.sal.
Afbud: Jens Korsgaard, Johanne Hyldahl.
Jens Kristian Eriksen foreslår, at der udfærdiges en ansøgning til
provstiets 5% midler til dækning af udgifter til udarbejdelse af
ændringer på V. Kirkegård. Udgifterne til landskabsarkitekt, kørsel
m.v. anslås til kr. 60.000.
Menighedsrådet beslutter at følge forslaget.
Jens Kristian Eriksen orienterer om overvejelser, skitser og
forhandlinger om afståelse af areal til Thisted Museum.
Han fremlægger Stiftets indstilling til mageskifte.
Menighedsrådet beslutter at følge Stiftets indstilling.
Jens Kristian Eriksen fremlægger revisionsprotokollatet, der
godkendes og underskrives af Menighedsrådet.
FU indstiller ansøgning til afslag.
Menighedsrådet godkender FU´s indstilling.

12. Nytænkende kristent spejderkursus.
Ansøgning på DAP.
13. Oslo Gospel i Lemvig lørdag d. 30/11.

#

14. Digitale tavler bør udnyttes bedre.

#

Forslaget er tænkt som alternativ til rådets julehygge på det første
møde i kirkeåret. Forslaget modtages positivt.
Mange er forhindrede, så stor tilslutning er ikke mulig.
De interesserede aftaler selv et evt. videre forløb.
Kirsten Agger fremlægger forslag til udvidet brug af de
elektroniske salmetavler. Efter livlig drøftelse tilbyder Gitte Ishøj i
samarbejde med Frank Weber at udarbejde et forslag, der
præsenteres til det ekstra møde den 22. oktober. Menighedsrådet
beslutter efterfølgende at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder
videre med modeller og kreative muligheder.

Thisted Menighedsråd
15. Inspirationsdag d. 24/8. Opfølgning.
Næste skridt?

16. Udvalg til udarbejdelse af regulativ for
Thisted Kirke. Indstilling til beslutning.
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##

Udvalget har valgt at sende de fem topscorere til videre arbejde i
rådet eller i de eksisterende udvalg:
Empati, kirkecenter, små fællesskaber, som grobund for de store
fællesskaber, studiegrupper og sorgarbejde.
Vi er allerede undervejs med arbejdet omkring kirkecenter,
sorgarbejde og metoden fra små til store fællesskaber. Det arbejde
fortsætter i de respektive udvalg.
Efter livlig drøftelse besluttes det, at genoptage de øvrige emner
fra inspirationsdagen på rådsmødet i januar.
Forslaget til regulativ og takstregulativ for Thisted Kirke
fremlægges, suppleret med den samlede medarbejderstabs
ændringsforslag til samme.
Takstregulativet er vedtaget med følgende rettelse: de blå
tilføjelser vedtages, de røde tekstudsnit udgår.
Efter lang drøftelse i rådet vedtages efter afstemning følgende
formulering:
§ 5, stk. 2:
Gudstjenester og kirkelige handlinger har fortrinsret frem for
rengøring, undervisning, babysalmesang, korprøver og øvning
på orgel.
Ved behov for at afholde kirkelige handlinger på tidspunkter,
hvor kirken er reserveret til andre aktiviteter, kan disse
handlinger afvikles i formiddagstimerne, efter aftale med
kirkens personale.
Afstemning: 8 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 stemmer hverken
for eller imod
Menighedsrådet beslutter desuden, at regulativet vurderes igen om
et år.

Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.
18. Evt.

Johanne Hyldahl og Jens Korsgaard har fundet et egnet sted i
Våbenhuset til skulpturen Treenigheden, skænket af
håndværkerne, der arbejdede med renoveringen af Thisted Kirke.
Skulpturen bliver placeret og fastgjort, så den kan berøres af
besøgende.

I ”venteposition” til senere:
 Kollektliste for kirkeåret 2013/2014?
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

Kirsten Clausen indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 22.40.

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

