Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 9/4 2015 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Merete Fredslund-Madsen, Line Kjær
Nielsen, Preben Nørgaard Christensen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard og
Birgit Mikkelsen sammen med punkt 07.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 29.4. MR 7/5? Se punkt 08.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Cirkulærer om sikkerhedsforanstaltninger i
Kirkenettet og DAP d. 01.04.15.
2. Nyt cirkulære om fremgangsmåden ved salg af
Fast ejendom under menighedsrådets bestyrelse.
3. Pris- og lønfremskrivninger fra 2015 til 2016.
4. Rapport om lønforbrug på formål nu udvidet.
5. Nye LM. vedtægter på vej.
6. Ny vejledning om vielser i det fri.
7. Det årlige menighedsmøde. Orienteringer.
8. Større folkelig indflydelse på økonomien.
9. Kan medarbejderne holde fri d. 1.maj kl. 12?
10. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.
11. Regler for fratrædelsesgodtgørelse er ændret.
12. Nyt regnskabsarkiv klar.
05. b. Stiftet:
1. Regulering af sats for boligopvarmning 01.04.15.
2. Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
3. Boligvurdering - 2015 Islandsvej 39 d. 14/4.
4. Referat fra 22. møde i stiftsråd i Aalborg Stift.
5. Ansættelse af beredskabspræst i
Region Nordjylland.
6. Projekt Grøn Kirke.
7. Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
8. Høring om vandområdeplaner. 2015-2021.
9. Regulering af boligbidrag pr. 1.aug. 2015.
05. c. Provstiet:
1. Nyhedsbrev 1 – 2015.
2. Plan for regnskabsaflæggelse 2014 samt
budget 2016.
3. PU mødereferat 10.03.2015.
4. Meddelelse om fratrædelse.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Dansk Missionsråd. KirkenUpdate.
2. Bibelselskabet. Gavetilbud.
3. Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission.
Info om projekt ”Teologisk Førstehjælp”.
4. Kristeligt Dagblad. Tilbud.

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 en dåbssang.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
FU 29.4 taget til efterretning. MR-mødet d. 7.5 flyttes
til onsdag d. 6.5 kl. 19.00. Se punkt 08.
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06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Helhedsplan. Fondsansøgninger. Status.
2. Thy Rock koncerten. Evaluering.
3. Spillemandsmessen. Evaluering.
4. Kirkens kalkning i 2015. Siden sidst.
5. Mandskabsbygning. 5 års syn inden nov. 2015.
Siden sidst.
6. Flygelforeningen. Information om status.
7. Budget 2016. Plan.
OBS: Ønskeliste sendes senest den 20/4 til JKE.
8. Provstesyn d. 2/6.
Husk opdaterede inventarlister til JKE.

06. b. Præsterne.
06. c. Kontaktpersonen.
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1.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Provstiet har
godkendt, at vi må bruge 150.000 kr. af de frie
midler til projektet.
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Koncerten
forløb efter planen. Mange mennesker besøgte
kirken denne aften. Positiv oplevelse.
3.) Orientering. Meget godt besøgt arrangement.
Stor oplevelse. Mange positive tilkendegivelser.
4.) Kirkeværge Jens Korsgård orienterede om
status. Der skal kalkes grundigt og ordentligt, så
det er ikke sikkert, at der bliver råd til hele
kirken. Tårnet kommer i første række.
5.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
6.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
7.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Der skal
indsendes ønskeliste senest d. 20.april 2015.
Der forventes en 0 %´s fremskrivning.
8.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Husk
opdaterede inventarlister.
Anne-Mette Grønborg Sørensen orienterede om
påskens forskellige gudstjenester.
Leif Eskerod orienterede om medarbejdermødet d. 5.
maj 2015 kl. 13.00, som afholdes i kirkecentret. Mødet
er for alle medarbejdere ved kirken og på kirkegården,
samt menighedsrådets formand og kontaktperson.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.
06. e. Udvalgene.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
Kirsten Ringgaard og Birgit Mikkelsen.

Kirsten Ringgård og Birgit Mikkelsen talte over emnet:
„Hvornår er nok nok“?
God debat om mange af de ting, der er fokus på i folkekirken.

Beslutninger, punkt 08-18:
08. Flytning af MR mødet den 7.maj til onsdag
FU indstiller til godkendelse.
den 6.maj? Sammenfald med budgetsamråd.
MR godkender indstillingen fra FU.
09. Gudstjenestelisten
FU indstiller til godkendelse. MR godkender
juni, juli, august til godkendelse.
# gudstjenestelisten for juni-juli-august 2015.
10. Vielser i det fri. Beslutning om lokaltillæg til
FU indstiller til godkendelse.
biskoppens tillæg til vejledning af 08.04.2014. # MR beslutter, at præsterne behandler oplægget igen og
indarbejder ting omkring det tekniske, overdækning
m.m. Det nye forslag fremlægges på et senere møde.
11. Stillingtagen til ansøgning om støtte til
FU indstiller til godkendelse.
Kirketeltet på Nibe Festival.
# MR godkender indstillingen fra FU. 1.500 kr. sendes.
12. Nordvestjysk Pigekor. Ansøgning om lån af
FU indstiller til godkendelse.
Thisted Kirke til jubilæumskoncert 3/10. 2015. # MR godkender indstillingen fra FU. Vi gør Nordvestjysk Pigekor opmærksom på, at der er et arrangement i
kirken søndag d. 4. oktober med Nordvestkoret.
13. Aktivitetsudvalget.
Birgit Bjørn Mikkelsen gennemgik aktivitetsudvalgets
Godkendelse af arrangementer i 2016.
# forslag til sogneaftener i efteråret 2015 og i foråret
2016. Det tilhørende budget blev forelagt
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14. Højtalere/lydforholdene i koret. Stillingtagen til
nedsættelse af udvalg til at lave konkret forslag?

15. Kapelenergigennemgang. ProEnergi rapport.
Stillingtagen til næste skridt?

#
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menighedsrådet. MR godkender foredragsrækken og
det tilhørende budget. Der arbejdes videre med
foredragsholdere til efteråret 2016.
Kirkeværge Jens Korsgård tager sig af opgaven med
støtte fra præster, kirketjener, organist og formand.
Kirkeværgen kontakter det firma, der skal udføre
opgaven. Forslaget forelægges menighedsrådet til
godkendelse snarest og inden sommerferien.
MR beslutter at videresende modtaget rapport fra
ProEnergi til provstiudvalgets vurdering og med
spørgsmål om, hvad næste skridt i sagen skal/bør være.
Menighedsrådet beslutter at sige nej til forslaget.

16. Når kirken er åben, er pladsen på alteret tomt
uden lysestager. Stillingtagen til forslag om
lysestager drejet i træ til brug uden for tjenester.
17. Menighedsmøde 2014 opfølgning?
a.) Menighedsrådet beslutter at arbejde videre med
a. Stillingtagen til brug af alkoholfri vin/druesaft? # sagen. Præsterne snakker sammen og kommer med et
b. Menighedsmøde i 2015. Datoforslag?
udspil til næste menighedsrådsmøde d. 6.maj.
b.) Menighedsrådet beslutter at afholde menighedsmøde søndag d. 25. oktober 2015 efter højmessen.
18. Projekt Thisted Kirkecenter. Siden sidst?
a.) Studietur til Vejle, Skanderborg og Silkeborg,
a. Opfølgning på studieturen d. 21.marts.
hvor menighedsråd og medarbejdere studerede
b. Indstilling/valg af arkitektfirma til fase 1.
kirkecentre. Der var mange gode ideer, der kan
Behovsanalyser/forundersøgelse m.m.
# ###
inddrages i det videre arbejde med et nyt kirkecenter her i Thisted Sogn.
b.) Menighedsrådet beslutter enstemmigt at følge
indstillingen fra kirkecenterudvalget om, at P+P
arkitekter i Thisted/Aarhus overdrages opgaven
i fase 1, som omhandler behovsanalyse/
forundersøgelser og myndighedssondering.
Kirkeværge Jens Korsgård kontakter P+P
arkitekter, som efterfølgende udarbejder en
rådgivningsaftale. Jens Kristian Eriksen sender
udkast til rådgivningsaftale ad tjenstlig vej til
stiftet til vurdering inden underskrift af
underskriftsbemyndiget person og formand.

19. Evt.

Øvrige tilbudsgivere kontaktes af kirkeværge
Jens Korsgård, og orienteres om
menighedsrådets beslutning.
Teksten på skærmene i kirken må ikke være for lille,
når der skal synges salmer.

I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf.: 97 92 08 23, 20 46 87 96.
jke@mvbmail.dk

Gitte Ishøy indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 22.15.

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

