Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 1/2 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Ringgaard (indtil kl. 21.15), Bjarne
Nielsen, Line Kjær Nielsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Gitte Ishøy.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 20/2. MR 1/3 2018.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Ophavsret – kirkens brug af billeder. (Se dagsorden)
2. DR har fået aktindsigt i takster på kirkegårdene.
3. Stiftsbidraget stiger. Det nye Fløs m.m.
4. Vejledninger om Databeskyttelsesforordningen.
5. Ny ordning om praktikpladser, uddannelsesbidrag.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Se dagsorden)
6. Når I ansætter udlændinge Ansættelse af
udenlandsk arbejdskraft. (Se dagsorden)
7. Ny hjemmeside om dåb – Bedre rammer for valg.
05. b. Stiftet:
1. Nyt kursus for nyansatte i Folkekirken.
2. Inspirationsdag Vestervig Kirkemusikskole 3.2.18.
3. Nyhed – børnesalmeside på Salmedatabasen.
05. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 11.01.2018.
2. Ny annonceaftale med Nordjyske Medier.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Hilsen fra Sognets Dagligstue.
2. Støtteforeningsprojekt 2018 (DKM):
Hvordan taler man med børn om at miste?
3.Vedr. Thisted Kirke. Fototilbud.
4. Rigtig godt nytår fra Folkekirkens Hus.
5. Nyhedsmails?
6. Trine Gadeberg m. duo 2018 – kirkekoncerttilbud.
7. Førstehjælpskursus hos Røde Kors.
8. Orientering om Industrimuseet, Horsens.
9. Distriktsforeningen Nordthy. Generalforsamling
tirsdag d. 13.3. kl. 19, Tømmerby Præstegård.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. Forslag til dato for syn af kirke, øvrige bygninger
og præsteboliger 2018 tirsdag den 22. maj.
2. Synsopgaver, som skal indgå i budget 2019?
3. Handelsaftaler via Thisted Provsti.
4. Status for fjernbetjening af skærme og kameraer.
5. Orientering om ophavsret – kirkens brug af billeder.
6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
#
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Gitte Ishøy indledte med at fortælle om dåb, den
centrale handling i kristendommen.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

1.) Jens Kristian Eriksen orienterede om synsdagen
tirsdag d. 22. maj 2018. Plan fremsendes senere.
2.) Orientering: Husk evt. tiltag skal ind i budgettet
for 2019.
3.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
Der arbejdes på en aftale med Tømmergården.
Der eksisterer en aftale med boghandleren, Konpap
og Nordjyske.
4.) Kirkeværge Jens Korsgaard Larsen orienterede om
status. Der er lavet aftale med tekniker.
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5.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Der skal
betales for brug af billeder. Der arbejdes med opgaven
på provstiplan.
6.) Jens Kristian Eriksen orienterede om den nye
ordning, der træder i kraft d. 1. januar 2018, en
ordning der skal sikre flere erhvervsuddannede, og
som kaldes ”Praktikplads-AUB”. Ordningen
omhandler ansættelse af elever.
Gitte Ishøy fortalte om arrangement d. 31. januar
2018 for samtlige konfirmander med Anders Kofoed.
Der er afholdt tegne-male-kursus for Gitte Ishøys
konfirmander. God aften med de sentudviklede- og
udviklingshæmmede.
Der er afholdt demensgudstjeneste på plejehjemmet
Vibedal d. 31. januar.
Der har været ”Kirkegårdscafe” d. 31. januar.
Gurli Jensen orienterede om afholdelse af restferie.
Skal være afholdt inden 30. april 2018. Rikke Toft
Rasmussen er tilmeldt det obligatoriske uddannelsesforløb for nye kirketjenere. Der har været problemer
med det nye lønindberetningssystem.
Jesper Hoffmann orienterede om hverdagen for
personalet ved kirkecenter og på kirkegården.

06. b. Præsterne. Orienteringer.

06. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

06. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
06. e. Udvalgene.
1. Aktivitetsudvalgsmødereferat 28.11.2017.
2. Aktivitetsudvalgsmødereferat 18.01.2018.
3. Diakoniudvalgsreferat 16.01.2018.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
Beslutninger, punkt 08-16:
08. Godkendelse af ”Regnskabsinstruks for
Folkekirkens lokale kasser” 2017.

#
#
#

Jens Kristian Eriksen gennemgik dokumentet
# ”Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser”.
MR godkender regnskabsinstrukset.
09. Momsfradragsprocenter.
Menighedsrådet valgte at følge beregningsmodellen
Afgørelse i Landsskatteretten.
efter Landsskatterettens afgørelse.
Regnskab 2017. Stillingtagen til momsberegning: Der anvendes en aktivitetsbestemt momsrefusions1. For kirkegården.
###? procent, som er en kombination af momsfrie og
2. For kirken.
#? momspligtige aktiviteter.
1. Kirkegården har i år beregnet en
momsafløftnings-procent på 61 efter model 2:
Lønfordeling, idet denne model er dokumenterbar
i henhold til takstberegnings-skemaet, som er
baseret på regnskabstal for 2017.
I ovenstående beregning for kirkegården, er der
taget højde for Landsskatterettens domsafsigelse
af december 2017 i Told og Skats favør, der
indebærer, at der må skeles til kirkegårdenes
egenfinansierings-procent, samt at der forlanges
en højere procentsats angående lønudgifter til
pleje af ligningsmiddel-finansierede fællesarealer
og kirkelige handlinger.
2. Kirken har i år en momsafløftningsprocent på 3,
som er beregnet forholdsmæssigt mellem afholdte
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koncerter med entre, samt øvrige momsfrie
kirkelige handlinger. Menighedsrådet godkender
ovenstående.
10. Stillingtagen til køb af vaskemaskine og
Menighedsrådet beslutter, at der ikke p.t. indkøbes en
tørretumbler til kirkecenter.
# vaskemaskine samt en tørretumbler til kirkecentret.
Der skal indgås en aftale med ny renserileverandør,
der kan udføre alle vore renseriopgaver.
Der skal indkøbes flere klude m.m., så der er nok til
den daglige brug.
11. Stillingtagen til Aktivitetsudvalgets forslag til
Menighedsrådet godkender aktivitetsudvalgets plan til
aktivitetsplan over sogneaftener 2018/2019.
# sogneaftener for foråret og efteråret 2018.
Det årlige budget for 2018 er total 48.000 kr. inkl.
Indkøb til fortæring.
Foråret 2019 er under planlægning.
12. Stillingtagen til Aktivitetsudvalgets forslag til at # a. Menighedsrådet beslutter, at aktivitetsudvalget
a. reducere antallet af sogneaftener fra 6 til 4.
tager stilling til, hvor mange sogneaftener der skal
b. indlede et samarbejde med Skinnerup omkring
være pr. år. Antallet kan variere mellem 4 og 6.
sogneaftener.
b. Menighedsrådet beslutter, at Skinnerup Menighedsråd skal spørges, om de er interesseret i at
deltage i samarbejdet ved at få et medlem i vort
aktivitetsudvalg.
Anne-Mette Grønborg Sørensen formidler det
videre til Skinnerup Menighedsråd.
13. Stillingtagen til dato for menighedsmøde i 2018.
Menighedsrådet beslutter, at der afholdes menigheds(Opfølgning af menighedsmødet d. 29.10.2017
møde søndag d. 28. oktober 2018 efter højmessen.
følger senere.)
14. Punkt fra MR d. 4.1.2018.
a.) Menighedsrådet beslutter, at det er op til
Problematikken drøftet i FU.
formanden at vurdere, om et menighedsrådsmøde skal
a. Kan et møde aflyses, hvis der ikke er ”vigtige” aflyses.
punkter, som skal behandles?
b.) Rækkefølgen med beslutningspunkter sidst på
b. Skal beslutningspunkter først på dagsordenen? mødet ændres, så de fremover kommer først på
dagsordenen.
15. Stillingtagen til forslag: Punkter til MR møde.
# Menighedsrådet beslutter som et forsøg, at rådet
mødes kl. 18.00 til en let anretning. Sonja Gøttrup og
Ingrid Horslund sørger for anretning.
Det ordinære menighedsrådsmøde starter kl. 19.00, og
sluttidspunktet er senest kl. 22.00 eller, hvis det anses
for nødvendigt, senere, efter aftale ved mødet.
16. Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Orientering Jens Kristian Eriksen orienterede om ansættelse af
om bødeforlæg. Stillingtagen til næste skridt?
# udenlandsk arbejdskraft i henhold til brev af 23.1.18
fra DOKS, Landsforeningen af Menighedsråd og
Kirkeministeriet.
I forbindelse med vores afholdte julekoncert den 22.
december 2015 udbetalte vi et honorar til en russisk
musiker. Dette har medført et bødeforlæg fra politiet
på 10.000 kr.
Menighedsrådet beslutter at betale det modtagne
bødeforelæg på 10.000 kr. medmindre, der inden
betalingsfristens udløb kommer nye oplysninger frem
i sagen.
Efter betaling indarbejdes beløbet i regnskabet for
2018 som en ekstraordinær udgift på koncertkontoen.
17. Evt.
Ingrid Horslund spurgte ind til den aflyste
nytårskoncert. Den blev aflyst p.g.a sygdom.
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Jens Korsgård om belysning i salen i kirkecentret og
om forestilling af Aarhus Efterskole med de 9
læsninger.
Jens Peder Knudsen: Koncert i Kirkecenteret søndag
d. 4. februar kl. 14.00 med Brass Band.
Ingrid Visby: Belysning af krucifikset i kirken.
Drøftes til syn.

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

Sonja Gøttrup indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.20.

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

