Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/1 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Line Kjær Nielsen, Henry Højberg Nielsen,
Bjarne Nielsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved H. C. Krøyer.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.

04. Næste møde: FU 23/1. MR 1/2 2018.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nye regler om digital kommunikation med
Arbejdstilsynet.
2. Nyhedsbrev, Forsikringsenheden dec. 2017.
3. Nyhedsbrev: Stifternes Løncenter for
Menighedsråd.
4. Dialogværktøj – Hvordan vil vi samarbejde?
5. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering.
6. Kontoplaner til menighedsråd + provstiudvalg 2018.
7. Udviklingsfonden. Støtte til kristen yoga,
videoandagter og ungt kirke-gensyn.
8. Skøn og beregning af momsfradragsprocenter –
afgørelse fra Landsskatteretten.
05. b. Stiftet:
1. Kirkens Korshær. Juleindsamling 2017.
2. Biskoppens julebrev.
05. c. Provstiet:
1. Vil I sætte fokus på dåben i 2018? (Se dagsorden)
2. PU mødereferat 12.12.2017.
3. Den romanske kirkebygning: ”Noget om pudslagsskader på indvendig side af ydermur” og
”Noget om relativ fugtighed.”
4. Provstens julebrev.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Bibelselskabet: Gratis app med Bibellæseplanen.
2. Vejledende time og lønblad.
3. Bibelselskabet: Nytårskollekten: Kristne under pres
har brug for vores hjælp.
4. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-21 Sydhavnen.
5. Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem.
6. Museum Thy. Jule- og nytårshilsen.
7. P+P Arkitekter. Jule- og nytårshilsen.
7. Vestervig Kirkemusikskole. Jule- og nytårshilsen.

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

Referat/beslutninger
H.C. Krøyer indledte med at fortælle om livets
forventninger og bekymringer.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Kan et møde aflyses, hvis der ikke er ”vigtige”
punkter, som skal behandles?
Skal beslutningspunkter først på dagsordenen?
Problematikken drøftes i FU.
Mødedatoer taget til efterretning.
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06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1.) Jens Korsgård orienterede. Der er nu opsat et
1. Arbejdstilsynets besøg d. 22.08.2017. Siden sidst.
sikkerhedsskab i sakristiet. Det er taget i brug. Der
2. DAP minikursus tors. d. 25.01 kl. 17.00. Blå lokale.
skal fremadrettet kommunikeres digitalt med
3. Skade på trappen mellem kirke og kirkecenter.
arbejdstilsynet.
4. Projekt klokkespilsstyring. Siden sidst.
2.) Der afholdes et kursus d. 25. januar 2018 for
5. Kulturministeriet. Tinglysning af beskyttet
interesserede menighedsrådsmedlemmer i brug af
Krigergrav, Søndre kirkegård.
DAP.
3.) Snerydning var skyld i, at den ene side af trappen
faldt sammen. Skaden er nu udbedret.
4.) Jens Korsgård orienterede. Der er installeret nyt
Apollo-ur i kirken til styring af klokkespillet.
Fremadrettet: Sørg altid for at lave back-up på de
ansattes computere.
5.) Jens Kristian Eriksen orienterede om
tinglysningen af beskyttet Krigergrav på Søndre
kirkegård.
06. b. Præsterne. Orienteringer.
Gitte Ishøy fortalte om sit sygefravær.
06. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om afviklingen af december
måned, hvor der kun var en kirketjener. Alt blev
afviklet efter planen.
Erik Odgaard vil fremover være kirketjenervikar.
Den sidste ferie blandt medarbejderne skal
planlægges nu.
06. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Der er afholdt kalendermøde for medarbejderne i
kirkecentret d. 4. januar 2018. Det har været en travl
december måned. Ny kirketjener Rikke Toft
Rasmussen er startet d. 1. januar 2018.
06. e. Udvalgene.
1. Medarbejdermødereferat 22.11.2017.
#
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
Kirketjener Vinni Kragh fortalte om arbejdet som
Kirketjenernes arbejdsområder og funktioner.
kirketjener ved Thisted Kirke.
Beslutninger, punkt 08-11:
08. Godkendelse af Gudstjenestelisten for
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
Marts-april-maj.
# marts-april-maj 2018.
09. Julens gudstjenester. Evaluering.
Der var omkring 2100 mennesker til gudstjeneste
juleaftensdag. Vi skal prøve at være fleksible og
rummelige med hensyn til, hvor mange der lukkes
ind. Inden næste jul tages der en snak med
kirketjenerne og hjælperne omkring, hvordan vi
afvikler gudstjenesterne.
Kontaktperson Gurli Jensen er tovholder.
Der har været afholdt mange dejlige gudstjenester,
koncerter og handlinger julen igennem i Thisted
Kirke.
10. Stillingtagen til forslag vedrørende ”frivilligbørs” Menighedsrådet godkender indstillingen fra mediesynlighed på kirkens hjemmeside.
# udvalget omkring synlighed af frivillige på hjemmeFU videresender: Medieudvalgets indstilling:
siden under bjælken ”Frivilligbørs”. Der skal
Tovholderne sørger for at registrere ændringer inden for deres
tilladelse til fra alle frivillige, før deres navn nævnes.
egen gruppe og sender en ændringsliste til webmaster, som så
lægger den opdaterede liste på hjemmesiden.
Mail fra sognemedhjælper ud til alle frivillige med spørgsmål,
om man ikke vil tillade at have sit navn på hjemmesiden.
Nye frivillige skal altid spørges om det samme.
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11. MR stillingtagen til PU opfordring:
Vil I sætte fokus på dåben i 2018?

12. Evt.

Side 3 af 3
Jens Kristian Eriksen orienterede om opfordringen fra
# PU, om at sætte fokus på dåben i 2018.
Thisted Menighedsråd støtter op omkring, at provstiet
arbejder med ideen. Præster og menighedsråd herfra,
vil gerne bidrage med ideer til, hvordan vi arbejder
med dåben.
Anne-Mette Grønborg Sørensen er i gang med at
undersøge, hvad Jomfru Marie fra altertavlen i
Thisted Kirke bærer.
Kirsten Ringgaard takker for julebrevene.
Evt. koncert med Brass-band i kirkecentret d. 4.
februar. Aftales med organisterne.

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

Gitte Ishøy indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.59.

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

