Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/1 2017 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Ruth Petas Lund.
Stedfortræder: Hans Christian Krøyer.
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25/1. MR 2/2 2017.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nye moduler til ”Godt fra start”.
2. Ny bekendtgørelse om diæter og
befordringsgodtgørelse.
3. Samme vilkår for provstiudvalg og menighedsråd i
budget- og regnskabsprocessen.
4. Kontoplaner 2017 for folkekirkens lokale kasser.
5. Menighedsrådet kan nu bruge MobilePay, Swipp
eller lignende ved kollekt i kirken.
6. Nu kan kirker lave elektronisk indsamling.
7. Forslag til lov om forsøg i folkekirken sendes i
høring. Høringsfrist d. 27. januar 2017 kl. 09.00.
8. Brev: Husk det gode samvirke i menighedsrådet.
Landsforeningen og Præsteforeningen fælles brev.
9. Om it-nedbrud og tab af data.
10. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering.
05. b. Stiftet:
1. Referat fra Stiftsrådsmøde d. 22. nov. 2016.
2. Folkekirkens Hus - forårsprogram 2017.
3. Biskoppens Julehilsen 2016.
4. Den Danske Klosterrute – Fra kirke til kirke….
5. Revision af de kirkelige kasser 2017-2020.
05. c. Provstiet:
1. Formandsmøde d. 6. februar 2017.
2. PU mødereferat 08.11.2016.
3. Nyhedsbrev 4 – 2016 + cirkulære om beregning af
kirkegårdstakster.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Religionspædagogisk Udvalg.
Velkomstbrev + brev fra biskoppen.
2. Børnesagens Fællesråd. Juleindsamling i kirken.
3. Aleppo, det er ikke til at bære. Opfordring til støtte.
4. Nu er det tid til at indberette til Fraværsstatistik.
5. Julehilsner modtaget på DAP.
6. Julehilsner modtaget på anden vis.

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

Referat/beslutninger
Kirsten Ringgaard indledte med at tale om kirken og
skolen. Hvordan bruger vi dem? Hvordan klarer vi os
igennem svære situationer i levet?
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.
Afbud fra H.C. Krøyer til næste møde d. 2/2-2017.
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06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. DAP/ Folkekirkens nedbrud d. 15/12 – 18/12.
2. Info om fald på den gamle kirkegård ved kirken.
3. Status på rengøring af orgel. Siden sidst?
4. Konto i Sparekassen Thy. Siden sidst?
5. Inspirationsdag for MR medlemmer d. 14/1. Status.
6. Den Digitale Arbejdsplads DAP. Er alle på?
7. MR oversigt og udvalgsoversigt.
8. Start af vedtægter for Den selvejende institution for
Thisted Kirkes Drenge- Mandskor pr. 01.01.2017.

06. b. Præsterne.
06. c. Kontaktpersonen.

06. d. Medarbejderrepræsentanten.

06. e. Udvalgene.
1. Arbejdsmiljøudvalgsmødereferat 23.11.2016.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
Beslutninger, punkt 08-12:
08. Stillingtagen til vedtægter for
a. kasserer
b. regnskabsfører
c. kontaktperson
d. kirkeværge

Side 2 af 3
1.) Jens Kristian Eriksen orienterede om nedbruddet
på DAP. En del mail er forsvunden – ca. 38.
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede om anmeldelse
af borgers fald ved kirken. (brostenene). Sagen er
anmeldt til forsikringen. Kirketjeneren holder øje med
brostenene og melder til kirkegården.
3.) Kirkeværge Jens Korsgård orienterede. Et firma
har takket nej til at afgive tilbud på opgaven grundet
manglende tid. Der arbejdes på at få tilbud fra mere
end et firma. Oplæg på næste MR-møde.
4.) Der er oprettet en konto i Sparekassen Thy.
5.) Der er p.t. tilmeldt 10 fra menighedsrådet ved
Thisted kirke.
6.) Alle er på DAP. Gurli Jensen efterlyser en evt.
introduktion i brug af DAP. Måske kursus via
distriktsforeningen.
7.) Der er udleveret oversigter til alle rådsmedlemmer.
8.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
Anne-Mette Grønborg Sørensen skal på obligatorisk
efteruddannelse i uge 4.
Gurli Jensen er på kirkekontoret hver anden tirsdag.
Gurli Jensen holder møde med de enkelte grupper
tirsdag d. 10. januar
Der er 4 vinterfyrede gartnere på kirkegården. De
starter midt i marts igen. Her i vinterperioden arbejder
gartnerne på omlægning af afdeling HU2.
Medarbejderne i kirkecentret vil gerne have tilsendt
MR dagsorden med bilag.
Alle ser frem til samarbejdet med kontaktperson Gurli
Jensen.

#

#
#
#
#

09. Julens gudstjenester. Evaluering.
Stillingtagen til korsangere til familiegudstjenesten
kl. 10.00.

a.) MR godkender vedtægten.
b.) MR godkender vedtægten. med den bemærkning
at der i § 3 stk. 3 ”i nødvendigt omfang” slettes
c.) MR godkender vedtægten med følgende
bemærkninger:
Side 2 under ”Opgaver” Første afsnit opstilles i
punktform.
- at der under udgifter/honorar tilføjes:
”Alternativt efter kontaktpersonens eget valg
administrationsgodtgørelse jf. udmelding af 14. dec.
2016 fra Jørgen Sørensen – PWC / manager”.
d.) MR godkender vedtægten.
Der var ca. 2200 til de 4 gudstjenester juleaften.
Antal deltagere tages op på et senere møde.
Fremover vil der være korsangere til
familiegudstjenesten kl. 10.00.
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10. Godkendelse af Gudstjenestelisten for
Marts-april-maj.

#

11. Sigurd Barrett ”Alt om Luther på 60 minutter”.
Stillingtagen til kontrakt og tillægskontrakt.
#

12. Stillingtagen til gaveregulativ?
13. Evt.

#

Side 3 af 3
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
marts-april-maj. Jens Kristian Eriksen savner en
familiegudstjeneste omkring påsken. Gitte Ishøy
fortæller i den forbindelse menighedsrådet, hvor
mange forskellige arrangementer der er for børn ved
Thisted kirke: Børnetimer, familiegudstjenester,
julegudstjenester, minikonfirmandafslutninger,
væbneroptagelse m.m. Børnetimen d. 4. april 2017 vil
komme til at handle om påsken. Hvor ligger behovet?
Flyttes behovene i.f.m. nye tiltag?
Tages op på senere møde.
Menighedsrådet godkender kontrakt og
tillægskontrakt for koncerten med Sigurd Barrett.
Vi skal være opmærksomme på indholdet i
tillægskontrakten, da alt ikke kan imødekommes.
Der søges fonde m.v. til finansiering af
arrangementet.
Menighedsrådet godkender gaveregulativet.
Tak til menighedsrådet fra Sognets Dagligstue for
tilskud til indkøb af julegaver.
Jens Korsgård omkring meget sen henvendelse fra
sognemedhjælper Ester Jørgensen angående
arrangement om Luther markering 1517-2017 og
50´er fest i Thisted by. Jens Kristian Eriksen
kontakter sognemedhjælper om henvendelse og
deadline. Henvendelsen blev ikke behandlet.

I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen.
 Menighedsmøde 2016. Opfølgning.
 Indskydergarantiordning gælder ikke for MR.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf.: 97 92 08 23, 20 46 87 96.
jke@mvbmail.dk

Anne-Mette Grønborg Sørensen indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.17.

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

