Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/2 2015 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Preben Nørgaard Christensen, Merete
Fredslund-Madsen, Line Kjær Nielsen, AnneKirstine Nysted.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Ester Jørgensen.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25.2. MR 5/3.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Ansøgningsfristen for kirkeistandsættelsesordningen 2015 er 1.marts.
2. Meddelelse om bispevalg i Århus Stift 2015.
3. Enkle og fleksible overenskomster.
4. Ny lokalløn på vej.
5. Rabataftale 2015 med Jobzonen.
6. Resultat af høring om ændring af bekendtgørelse
om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen.
7. Orientering fra Folketingets Ombudsmand om
friststyring.
8. Opdateret artskontoplan 2015.
Behov for ny momskonto.
9. Restferie.
10. Menighedsrådsforeningen: Info om MUS m.m.
05. b. Stiftet:
1. Videncenter for Landbrug har skiftet navn.
2. Referat fra 3. ekstraordinære budgetmøde
i stiftsrådet den 22.jan. 2015.
3. Ny medarbejder i Aalborg Stift. FLØS afd.
4. Nyt fra kirkemusikskolen.
5. Vedrørende valg af begravelsesmåde og afholdelse
af udgifterne særligt med fokus på ubemidlede.
6. Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
05. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 2014.12.16.
2. Kursus regnskabsførere og kasserere 22.01.2015.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Kvindernes Internationale Bededag 06.03.2015.
2. Takkehilsen.
3. Bibelselskabet. Giv de gode fortællinger videre.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Helhedsplan. Fondsansøgninger. Status.
2. Arbejdsmiljøloven. APV handlingsplaner.
Næste medarbejdermøde 04.02.2015.
3. Regnskab 2014. Status for udarbejdelse m.m.
4. Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.
Siden sidst og næste skridt?

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

Referat/beslutninger

Ester Jørgensen indledte med ”Salmedans” og med
kort, hvor man taler om gudsbilleder med hinanden.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

1.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Intet nyt.
2.) Leif Eskerod orienterede om møde afholdt d. 42-15 med formand, kontaktperson, medarbejderne i kirkecentret, præster samt kirkegårdslederen. Godt møde i en positiv ånd. Der arbejdes videre med APV´ens handlingsplaner.
3.) Jens Kristian Eriksen orienterede om status.
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06. b. Præsterne.

06. c. Kontaktpersonen.

Side 2 af 3
4.) Kirsten Agger orienterede. Området er ”placeret” i børnefamilieudvalget. Der afventes
yderligere orientering fra Aalborg Stift.
Gitte Ishøy orienterede om møde afholdt på Østermølleskolen omkring konfirmander og minikonfirmander. Minikonfirmander skal være på skolen.
Spørgsmål omkring materialer på skolen?
Hvem skal fremadrettet afholde udgifterne?
Budgetønsker 2016?
Der arbejdes videre med problematikken.
Pilgrimsvandringen med konfirmanderne var en succes.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte omkring konfirmandernes overnatning i kirken. Det var en positiv
oplevelse.Konfirmanderne har fået et andet syn på
kirkerummet.
Konfirmandundervisningens nye struktur skal evalueres
i provstiet. Hvad er godt, og hvad er skidt?
På provstiets hjemmeside er der en video om det at
være præst i Thisted Provsti. Bruges i forbindelse med
hvervning af nye præster til området.
Leif Eskerod orienterede.
Restferie skal afvikles inden 30. april 2015.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.
06. e. Udvalgene.
1. Musikudvalgsmødereferat 07.01.2015.
#
2. Kirkegårdsudvalgsmødereferat 15.01.2015.
#
3. Børne-familie-udvalgsmødereferat 13.01.2015.
4. Diakoniudvalgsmødereferat 27.01.2015.
(3 og 4 er udsendt af udvalgene)
Udpluk fra forretningsorden:
Et udvalg, der skal varetage bestemte hverv, fungerer kun som
udøvende organ på menighedsrådets vegne, dvs. handle i
overensstemmelse med beslutninger truffet af det samlede råd.
Under/efter mødet udarbejdes referat, som tilsendes til hele
menighedsrådet. Forslag til beslutninger forelægges det
samlede menighedsråd til behandling og beslutning.

Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.

.

Beslutninger, punkt 08-13:
08. Pengegaven/skulptur til Thisted Kirke.
Menighedsrådet beslutter, at den oprindelige placering i
Skal beslutning om placering fastholdes/ændres? våbenhuset fastholdes. Kirkeværge Jens Korsgård
arbejder hurtigt videre med sagen.
09. Forslag til beslutning om der skal arbejdes videre Svend Aage Damsgaard orienterede fra kirkegårdsmed idéen om en pavillon på kirkegården?
# udvalget om ideen med at opføre en pavillon på
kirkegården. Menighedsrådet beslutter, at kirkegårdsudvalget kan arbejde videre med ideen.
Der skal udarbejdes et konkret forslag til
menighedsrådet til evt. senere godkendelse.
10. Sognemedhjælperen fremlægger sin årsrapport
Sognemedhjælper Ester Jørgensen orienterede om sit
til drøftelse af prioritering af arbejdsopgaver. # arbejde ud fra den fremlagte årsrapport.
Menighedsrådet er opmærksomt på, at der er rigtig
mange arbejdsopgaver for sognemedhjælperen, bl.a.
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Side 3 af 3
den nye konfirmandstruktur fylder også meget og
kalder på sognemedhjælperen.
Menighedsrådet godkender rapporten.
11. Hjertestarter i Kirkecentret. Trygfonden negativ. a. FU indstiller:
a. Forslag til ny beslutning i sagen.
Der henvises til hjertestarteren ved Sparekassen Thy.
b. Er der interesse for et 1.hjælpskursus?
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU.
b. Der er interesse for et førstehjælpskursus. Kontaktperson Leif Eskerod arbejder videre med opgaven.
12. Projekt Thisted Kirkecenter. Udvalget orienterer Jens Korsgård orienterede fra udvalget og viste
om idéer, forslag m.m. fra ansatte og MR ved
hjemmesider fra de tre udvalgte arkitektfirmaer.
Thisted kirke. Orientering og gennemgang af,
a.) Der er udarbejdet et skema med ideer fra ansatte
hvad de tre arkitektfirmaer kan præstere.
og enkelte menighedsrådsmedlemmer.
Fortsættelse fra sidst med stillingtagen til
b.) Der vil d. 20. februar komme ideer fra
manglende delpunkter. Se MR referat fra 8.jan. +
brugergrupper i kirkecentret.
Sammenskrivningslisten pr. 23.01.2015.
##
c.) Herefter sammenskrives det hele til et
udbudsmateriale af kirkeværge Jens Korsgård,
som forelægges menighedsrådet på martsmødet
2015. Herefter kan det godkendes af MR, og
sendes til de tre udvalgte rådgivningsfirmaer.
Forslag til kirke/kirkecentre, der kan besøges på inspirationsturen d. 21. marts 2015, kan afleveres til
udvalget.

13. Stillingtagen til at få lavet energigennemgang af
Vestre Kapel udført af Pro Energi (provstiets
samarbejdspartner) med henblik på at få vurderet
økonomi for fjernvarme + udvidelse af kølerum. #

Menighedsrådet beslutter enstemmigt, at der skal
arbejdes videre med et nybygget kirkecenter beliggende
tæt på kirken.
Menighedsrådet beslutter, at der laves en energigennemgang af Vestre Kapel udført af Pro Energi med
henblik på at få vurderet økonomi for fjernvarme + en
udvidelse af kølerummet. Jens Kristian Eriksen laver
aftaler med Pro Energi og kirkegårdsleder.

14. Evt.
I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen
Hvem indleder næste gang?

Kirsten Langerhuus indleder næste gang.

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf.: 97 92 08 23, 20 46 87 96.
jke@mvbmail.dk

Mødet sluttede kl. 22.33.

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

