Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/10 2016 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Johanne Hyldahl Larsen, Gitte Ishøy, Ingrid
Horslund, Henry Højberg Nielsen, Merete FredslundMadsen, Line Kjær Nielsen.
Stedfortræder: Dorthe Funch Rasmussen (Afbud).
01. Indledning ved Kirsten Agger.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 26/10. MR 3/11.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Fejl efter opdatering af DAP.
2. Folkekirkens Personale, Nyhedsbrev nr. 26.
3. Kirkeministerens brev om opmærksomhed på
monumenter på kirkegården.
4. Menighedsrådene er ikke længere omfattet af
indskydergaranti på 750.000 kr.
5. Nyhedsbrev til valgbestyrelsen.
6. Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2017.
7. Høring vedr. ajourføring af bekendtgørelse
05. b. Stiftet:
1. Indbydelse til fødselsdag.
2. Fyraftensmøde d. 5. okt. 2016. Grøn kirke.
3. Introkursus for nyansatte d. 14. nov. 2016.
4. Referat af Stiftsrådets 28. møde d. 12.09.2016
5. Nyt fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd 8.2016.
6. Stiftskursus – Kirkemusik og Diakoni 28.10.2016.
05. c. Provstiet:
1. Energimærkning.
2. Reminder om bevilgede 5 % midler.
3. Vedr. budget 2017.
4. PU mødereferat 12.07.2016.
5. Vedr. tilskud til ”Alt om Luther på 60 minutter”.
6. PU mødereferat 16.08.2016.
7. Nyhedsbrev 3 – 2016.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Bliv klogere på pilgrimsvandring.
2. Morsø Distriktsforening.
Indbydelse ”Kirken på landet”.
3. KirkenUpdate.
4. Opfordring fra Hospice Forum Danmark.
5. Foreningen GABRIEL. Kristen julekalender, App.
6. Fleksibelt og trådløst: Højttaleranlæg og
mikrofonhalskæde.
7. Kirkernes jorder kan skabe fællesskab.
8. Tilbud: Særudstilling på Thisted Museum.
9. Thisted Kommune. Mangler din butik/ejendom
synligt husnummerskilt.
10. Kirkefondet. Inspirationsaften med fokus på
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MR Loven: §1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger

Kirsten Agger indledte med at tale om billeder af gud.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Kirsten Ringgaard
melder afbud til MR-mødet d. 3. november 2016.

4.) Se punkt 18.

1.) Se punkt 16.

Thisted Menighedsråd
frivillighed i folkekirken 15.11.2016.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Projekt kølerum i Vestre Kapel. Status/ Siden sidst.
2. Messehagel og predella. Info fra mødet med
Nationalmuseet d. 26. sept. kl. 17.30 – 19.00.
3. Mail fra NG vedrørende frygt for skimmel i orglet.
Siden sidst?
4. Valg til menighedsrådets udvalg. Opdatering af
oversigt til hjælp for det nye menighedsråd.
#
5. Præstevikar plads i kirkecentret?
6. Orientering fra valgbestyrelsen.

06. b. Præsterne.

06. c. Kontaktpersonen.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

06. e. Udvalgene.
1. Børnefamilieudvalgsreferat 23.08.2016.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
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1.) Jens Kristian Eriksen orienterede om status på
økonomi. Når regnskabet er klar, sendes det videre til
provstiudvalget med ansøgning om dækning af 5 %
midler af beløbet over det allerede bevilgede beløb på
683.773 kr. Punktet med på mødet i november 2016.
Regnskab med ud som bilag. Varmestyringen i
kapellet ser nu ud til at virke efter hensigten (Info på
mail 06.10.2016).
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede fra mødet d. 26.
september 2016. Der kommer en rapport fra
Nationalmuseet. Der forventes endnu et møde,
hvorefter Nationalmuseet udarbejder et overslag.
3.) Jens Korsgård orienterede. Der er nu indkøbt
datalogger. Der afholdes et møde med organister,
kirkeværge, kirketjener om placeringen af disse
loggere. Jens Korsgård tager kontakt til klimakonsulent Poul Klenz Larsen. Der skal tages prøver,
samt udarbejdes en rapport, der kan fortælle, hvad vi
skal gøre ved problemet.
4.) Orientering v. Jens Kristian Eriksen. Listen er
opdateret og kan bruges af det nye råd.
5.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Indsættelse
af præst Hans Aage Koller Nielsen d. 6. november
2016 kl. 10.00 ved provsten.
6.) Jens Korsgård orienterede fra valgbestyrelsen. Der
er kun indkommet en liste – FÆLLESLISTEN - med
14 kandidater, derfor aflyses valget d. 8. november
2016, og de 14 kandidater er valgt. Aflysningen af
valget skal annonceres. Der skal laves en stedfortræderliste inden 1. november. Navne på mulige
stedfortrædere afleveres til Jens Kristian Eriksen
senest d. tirsdag 25.oktober 2016. Der afholdes
konstituerende møde i november måned 2016.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om konfirmandopstarten. Der har bl.a. været overnatning i kir-ken inden starten efter efterårsferien. Der er afholdt
opstartsmøder for kommende konfirmander og
forældre. Evt. indkøb af nye salmebøger tages op på
et senere møde.
Leif Eskerod orienterede fra personalet. Der skal
afholdes medarbejdermøde inden udgangen af
november 2016. Der afholdes også møde i arbejdsmiljøudvalget i november 2016. Der er afholdt møde
mellem gartnerne og formand samt kontaktperson.
Orientering fra gartnerne. Grandækning påbegyndes i
uge 43. Orientering fra kalendermødet i kirkecentret.
Der er mange aktiviteter henover året.
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Beslutninger, punkt 08-20:
08. Regnskab 2015: Stillingtagen til
a. Revisionsprotokollat.
b. Den uafhængige revisors erklæring.

Side 3 af 4

Jens Kristian Eriksen fremlagde revisionsprotokollatet
# der behandles og godkendes samt underskrives af de
# tilstedeværende rådsmedlemmer på mødet d. 6-10-16.
Den uafhængige revisors erklæring godkendes.
09. Budget 2017 til endelig godkendelse.
# Jens Kristian Eriksen orienterede om budgettet i
forhold til provstiets endelige udmelding pr. 14-92016. Endelig ligningsbeløb til drift er på 8.844.690
kr. Ligningsbeløb til anlæg udgør 4.923.175 kr.
Menighedsrådet godkender det endelige budget med
stempel CVR-nr. 39193515. Budget 2017.
Endeligt budget afleveret d. 29.09.2016 kl. 15.01.
10. Godkendelse af Gudstjenestelisten for
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
dec-jan-feb.
# december-januar-februar 16/17. Præsterne aftaler om
plejehjemsgudstjenester, der begge ligger kl. 10.00
juleaften.
11. Godkendelse af Indsamlingsliste 2016- 2017.
# Menighedsrådet godkender indsamlingslisten for
kirkeåret, der starter 1. søndag i advent 2016.
12. Godkendelse af Mødeplan for
Menighedsrådet godkender mødeplan for FU og MR
FU og MR i 2017.
# for 2017.
13. Stillingtagen til kirkegårds dige projekt. Tilbud på Jens Kristian Eriksen orienterede om brev fra arkitekt
registrering, projekt, indhentning af tilbud og
Asger Thomsen, der skal have 25.000 kr. + moms for
tilsyn.
at lave et projekt. Jens Kristian Eriksen meddeler
arkitekten, at der kan arbejdes videre.
14. Menighedsrådsvalg 2016. Evaluering af møderne. Orientering fra de to møder.
(Stillingtagen til fremsatte forslag på senere møder)
A.) Der arbejdes videre i det nye menighedsråd med
a. Referat fra menighedsmødet.
# de forslag, der kom fra menigheden.
b. Referat fra orienterings- og opstillingsmødet.
# B.) Da der ved tidsfristens udløb kun var indkommet
en liste, er de 14 kandidater på denne liste, FÆLLESLISTEN, valgt til menighedsrådet i Thisted Sogn for
perioden 2016-2020. Der afholdes konstituerende
møde i november måned 2016.
15. Stillingtagen til Sigurd Barrett mails/tilbud om at Jens Kristian Eriksen orienterede om udmeldingen fra
fortælle om reformationen. Siden sidst.
PU omkring økonomien i projektet. Menighedsrådet
Stillingtagen til PU udmelding og forslag til
beslutter, at der arbejdes videre med projektet.
fremme af projektet. Næste skridt?
# Jens Kristian Eriksen kontakter kirkekonsulent
Svende Grøn. Der nedsættes et udvalg i
menighedsrådet bestående af Anne-Kristine Nysted
og Jens Kristian Eriksen, der arbejder videre med
projektet og melder tilbage til menighedsrådet.
16. Energimærkning. Aftale- og oplysningsskema
Jens Kristian Eriksen orienterede om de skemaer, der
retur snarest muligt og senest d. 15. okt.
skal udfyldes og indsendes senest d. 15. oktober 2016.
Opgaven videregivet til kirkeværge Jens Korsgård.
17. Ansøgning om leje af kirken til koncert.
# Menighedsrådet beslutter, at foreningen Tysted kan
leje kirken til koncert d. 1. december 2016.
Der skal betales leje som sidst.
18. Menighedsråd ikke dækket af
Jens Kristian Eriksen orienterede om problematikken.
indskydergarantiordning. Hvordan sikrer vi os? # Der arbejdes videre med opgaven om at sikre indsatte
midler bedst muligt.
19. Stillingtagen til ophævelse af Peter Jensens legat.# Jens Kristian Eriksen orienterede om dokumenterne
og historien bag Peter Jensens legat.
Menighedsrådet beslutter, at kirkebogsførende
sognepræst Line Kjær Nielsen ansøger stiftet om
ophævelse af legatet.

Thisted Menighedsråd
20. Stillingtagen til henvendelse om nadverfejring. #

21. Evt.
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Kirsten Agger fortalte om altergang i en kirke, hvor
man serverer både vin med alkohol og ren druesaft.
Menighedsrådet beslutter, at emnet drøftes videre på
næste menighedsrådsmøde i november 2016.
Jens Korsgård fortalte, at man måske kan søge midler
til at rense urskiverne på tårnet.
Jens Korsgård undersøger sammen med kirketjeneren,
om man skal have en ny type LED pærer i kirken.
Opgaven fortsætter i Vestre Kapel.
Kirsten Agger fortalte om en oplevelse med forældre
ved børnetime. Mange har gode oplevelser. Gerne
flere om året.

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

Anne-Kirstine Nysted indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.52.

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

