Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 11/6 2015 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Merete Fredslund-Madsen, Johanne Hyldahl
Larsen, Svend Åge Damsgaard.
Stedfortræder: Dorthe Funch Rasmussen. (Afbud)
01. Indledning ved Kirsten Agger.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 29/7. MR 6/8.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Kvalificering af bispekandidater, Folkekirkens
fremtid til debat, Ny årsrapport.
2. Månedsbrev, Forsikringsenheden maj + juni 2015.
3. IT: DAP nyheder på smartphones og tablets.
4. Ny formand for Landsforeningen.
Søren Abildgaard. Dåbsprocenten m.m.
05. b. Stiftet:
1. Fastsættelse af boligbidrag for tjenestebolig.
2. Studiedag 04.06.2015.
Har søndagsgudstjenesten en fremtid?
3. Manglende udbetaling af tillæg ved maj lønkørsel.
4. FLØS information vedrørende nulstilling
af særlige feriedage.
5. Referat fra Stiftsrådets 23. ordinære møde 28.05.
05. c. Provstiet:
1. Vedr. Thisted Vestre Kapel + Thisted Kirkecenter.
PU møde med MR tirsdag d. 16.juni kl. 9.00.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. KirkenUpdate. Maj 2015.
2. Nordjysk Pilgrimsforening.
Kursus/ inspirationsdag om pilgrimsvandring
3. Adam Jørgensen. Information om foredrag.
4. Tjernobylforeningen. (Punkt 08)
Sponsorindbydelse til jubilæum d. 2.aug.2015.
Sponsoransøgning.
5. Unitas Rejser. Sognerejser skaber fællesskab.
6. Koncert-oplevelse. Filharmonisk kor.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Helhedsplan. Fondsansøgninger. Status.
2. Info om tiltag i tiden efter trafikuheld og dødsfald.
3. Provstesyn d. 2/6. Info om synet.
4. Budget 2016 samtale med PU d. 18/6 kl. 14.00.
5. 5 års syn af mandskabsbygning d. 28/5. Nyt?
6. Kulturnat. Brewers ansøgning om lån af
græsområde på Gl. Kirkegård ved kirken.
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Kirsten Agger fortalte om deres tur til Californien.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Line Kjær Nielsen
melder afbud til mødet d. 6. august.

1.) Jens Kristian Eriksen orienterede om status. Evt.
beslutning om videre forløb på et MR-møde i efteråret.
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
3.) Jens Kristian Eriksen orienterede om provstesynet
d. 2. juni 2015. Synsprotokollerne tages op på et senere
menighedsrådsmøde.
4.) Jens Kristian Eriksen orienterede. Samtale med
provstiudvalget d. 18. juni. Tilmelding af MRmedlemmer.
5.) Orientering.
6.) Jens Kristian Eriksen orienterede.
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FU gav tilladelsen til ansøgning, da der var deadline d.
8.juni for trykning af informationsmateriale.
Gitte Ishøy fortalte om studiedag med emnet: „Har
søndagsgudstjenesten en fremtid”?
Line Kjær Nielsen orienterede om kirketællingen.
”Myten om de tomme kirker er aflivet”. Der er rigtig
mange, der bruger kirken, viser statistikken.
Leif Eskerod orienterede om organistsituationen. Der
satses på, at der kan ansættes en ny organist pr. 1.
oktober 2015. Der er ansat en vikar til DrengeMandskoret foreløbigt frem til sommerferien.
De daglige handlinger varetages af organist Svend Ole
Kombak samt løse organistvikarer.
Der skal vælges en ny medarbejderrepræsentant.
Sally Thorning Enevoldsen er foreløbigt suppleant.
Sally Thorning Enevoldsen orienterede fra
medarbejderne. Det er snart ferietid. Synsprotokollerne
er ikke hemmelige. Evt. synsbemærkninger/opgaver
behandles af menighedsrådet, som prioriterer og
beslutter tidspunkt for, hvornår opgaver kan sættes i
gang, hvilket kirkeværgen formidler videre til berørte
medarbejdere. Se 06. a.3.

06. b. Præsterne.

06. c. Kontaktpersonen.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

06. e. Udvalgene.
1. Medarbejdermødereferat 05.05.2015.
2. Kirkecenterprojekt. 2015.05.18.
Byggeudvalgsmøde 1.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.

#

Beslutninger, punkt 08-17:
08. a. Budget 2016 til behandling og stillingtagen. ## a.) Kordegn Solveig Kamp Christensen gennemgik
b. Ønskelisten. Prioritering af anlæg.
# budgettet for 2016. De samlede driftsudgifter andrager
c. Vore indsatsområder. Opdatering siden sidst. # 8.579.946 kr. Der arbejdes med en fremskrivningsprocent på 0. I.f.m. at det fra 2015 er blevet pålagt
Thisted Sogn at undervise sentudviklede minikonfirmander, er der indarbejdet 9.000 kr. til dette formål i
budgettet for 2016.
b.) Anlægsønsker i prioriteret rækkefølge:
1.) Kirkecenterprojekt. Bygherrerådgivning, arkitekt
m.m. 700.000 kr.
2.) Vestre Kapel: Overslag på østlig og sydlig facade.
67.145 kr.
3.) Istandsættelse af stormklokke og glamhul, facade
nord. 90.000 kr.
4.) Afd. HU1, HU2, HU3, HU4: Udskiftning af hække
m.m. 25.000 kr.
5.) Asfaltering af kirkegårdens P-plads ved Møllevej.
190.000 kr.
6.) Renovering af afd. O 100.000 kr. (55.000 kr. i 2017)
Under særlige indsatsområder på side 1 i budget 2016
skrives:
Thisted Menighedsråd prioriterer fortsat højt at få
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tildelt yderligere midler til projekt Thisted Kirkecenter.
Ønske om merudgift i forhold til den foreløbige
driftsramme:
Der ansøges om 100.000 kr. yderligere for at kunne
fuldføre en gennemgribende og tilbundsgående
udvendig reparation og kalkning af skibet. Jvf. bilag 5.
Nyt orgel i Vestre Kapel: Er på provstiets liste –
2.500.000 kr.
Ønskerne fra diakoniudvalg, ungdomsgudstjenesteudvalg og børne-familieudvalget er indarbejdet i
budgettet for 2016.
c.) Godkendt med tilføjelse af ovenstående særlige
indsatsområder.
Menighedsrådet godkender hermed budgettet for 2016.

# Menighedsrådet godkender regelsættet for „Vielser i
det fri“ ved Thisted Kirke.
10. Stillingtagen til ansøgning.
Jens Kristian Eriksen orienterede om henvendelsen fra
Kunst/ mindeting.
# nuværende og tidligere korister og korforældre og flere
fra menigheden i Thisted Kirke. I.f.m. organist Preben
Nørgaard Christensens dødsfald er der indsamlet penge
til evt. kunst/mindeting.
Menighedsrådet ønsker mere tid til at tænke over
henvendelsen. Derfor udskydes beslutningen til MRmødet i august 2015.
11. Gudstjenestelisten
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for sept.September, oktober, november til godkendelse. # okt.-nov. med følgende tilføjelser:
Det tilstræbes fremadrettet, at det ikke er den samme
præst, der har både morgengudstjenesten og højmessen.
Der tilføjes en morgengudstjeneste d. 6.9.2015. (GI)
12. Tjernobylforeningen.
Menighedsrådet beslutter at støtte Tjernobylforeningen
Jubilæum og sponsoransøgning.
## med søndagsindsamling/kollekt i Thisted kirke søndag
d. 2. august og søndag d. 9. august 2015.
13. Musikudvalget - koncertrække –
Anne-Kirstine Nysted orienterede om sommerens
status kor og organist.
koncertrække. Der er lavet en revideret plan over
sommerens koncerter. Der bliver 8 koncerter.
Se hjemmeside samt plakater, der sættes op i Thisted
og omegn. Hjælp til billetsalg.
14. Vestre Kapel. Møde 16/6 med PU om
Jens Kristian Eriksen orienterede om mødet d. 16. juni
Vestre Kapel.
2015 med PU.
Stillingtagen til andre sognes brug af kølerummet Menighedsrådet beslutter, at kølerummet i Vestre kapel
ved en udvidelse af kølekapaciteten?
ved en udvidelse stilles til rådighed for brug af andre
sogne i den udstrækning, som kapaciteten tillader det.
15. Projekt Thisted Kirkecenter. Siden sidst.
a. Jens Korsgård orienterede om udmeldingen fra PU.
a. PU udmelding. Møde 16/6 om kirkecenterprojekt. Der afholdes møde med PU i mandskabs-bygningen
b. PU vil gerne høre nærmere om, hvad
tirsdag d. 16. juni 2015.
menighedsrådet har gjort sig af overvejelser om
b. Menighedsrådet er forstående overfor PU´s
provstikontor i Thisted?
henvendelse og er positive overfor overvejelser om at
09. Vielser i det fri. Stillingtagen til regelsæt.
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Stillingtagen til spørgsmålet.
16. Menighedsmøde i 2015 søndag den 25.okt.
Menighedsmøde 2014 opfølgning.
Stillingtagen til brug af alkoholfri vin/druesaft.
17. Konfirmandordningen 2015/2016.Information.
Stillingtagen til mulige behov for ændringer?
18. Evt.
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få indarbejdet kontorfaciliteter til Thisted Provsti i
forbindelse med kirkecenterprojektet i Thisted Sogn.
Punktet tages op på et senere tidspunkt efter opfordring
fra præsterne.
Gitte Ishøy orienterede om konfirmandordningen.
Punktet sættes på til MR-mødet i august 2015.
Kirsten Agger orienterede fra diakoniudvalget. Skal der
være kirkekaffe hver søndag? Tages op på et senere
MR-møde.

I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen
 Højtalere/lydforholdene i koret.
Hvem indleder næste gang?

Birgit Bjørn Mikkelsen indleder næste gang.

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

Mødet sluttede kl. 22.57.

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

