Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 3/5 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Line Kjær Nielsen.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Jens Korsgård Larsen.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 29/5. MR 7/6 2018.
Beslutninger: Punkt 05-13:
05. Budgetkvartalsrapport 2018, 1.kv.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Jens Korsgård Larsen indledte med at fortælle om
rummelighed og forskellighed.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

## Kordegn Solveig Kamp Christensen gennemgik
kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018.
Menighedsrådet godkender rapporten.
06. Budget 2019.
### a. Jens Kristian Eriksen gennemgik de indkomne
a. Stillingtagen til ønskelisten/gennemgang af bilag. # budgetønsker for 2019. Der arbejdes også i 2019 med
b. Informationsbrev af 27.03.2018 budget 2019.
# en fremskrivning i forhold til 2018 på 0 %.
c. Vore indsatsområder. Behov for justeringer?
# Anlægs- og driftsønsker for 2019 udarbejdes på et
revideret bilag og medsendes til næste MR møde.
Enkelte ønsker kan klares over driften i 2018.
Det blev på mødet vedtaget:
- Præsterne laver en begrundet ansøgning, som kan
sendes videre til provstiet med ønsket om at forhøje
beløbet til konfirmander fra 73.700 kr. til 100.000 kr.
- Tilskud til sangundervisning forhøjes med 5.000 kr.
til 25.000 kr., hvis budgetudvalget kan finde midlerne
i budgettet til en stigning.
Menighedsrådet beslutter, at følgende anlægsønske
fra kirkegården påføres budget 2019:
- Sikring af usikre gravmonumenter – 87.800 kr.
Nedlægning af vandledning på Vestre kirkegård –
38.907 kr. fravælges. Tages op til syn.
Etablering af belysning på Vestre Kirkegårds
Hovedalle – 318.275 kr. fravælges.
Øvrige ønsker som indstillet af FU.
Endelig budget 2019 beslutning på MR møde i juni
2018.

07. Forberedende møde vedr. budget 2019.
Info fra mødet.
Stillingtagen til PU forslag:
Fælles udviklingskonto: Mere kirke for pengene.
FU indstiller det som en god idé.

08. Vedtægt for Thisted Kirkegårde.
Stillingtagen til PU spørgsmål

b. Orientering.
c. Godkendt med tekstændringer.
Fælles udviklingskonto: ”Mere kirke for pengene”.
Menighedsrådet tilslutter sig ordningen om:
- at der etableres en PU kontomulighed, der kan
finansiere spontane, nye tiltag i sognene, som vil være
til gavn for det kirkelige arbejde i sognene i Thisted
Provsti.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
# om, at gravhøjsproblematikken slettes i vedtægterne
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(§ 21 afsnit: Nye kistegravsteder kan i en periode)
FU indstiller, at gravhøjsproblematikken slettes.
09. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Stillingtagen til ansættelse af elever?

10. At blive klar til databeskyttelsesforordningen
25.5.18.
Stillingtagen til tilslutning til kodeks og
forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe?
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for Thisted Kirkegårde. Opkrævning af gravhøjsgebyr
ophører samtidig med godkendelse af vedtægterne.
Jens Kristian Eriksen melder tilbage til PU.
# Menighedsrådet beslutter, at kirkegårdsudvalget
sammen med kirkegårdslederen skal igangsætte en
proces, der ender med ansættelse af en gartnerlærling
i 2018. En elev som evt. deles med et andet firma.
Dette for at imødekomme ”Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag” – skrivelse af april 2018.
Denne proces gentages de følgende 3 år.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formand
# Jens Kristian Eriksen, kontaktperson Gurli Jensen,
kirkebogsfører Line Kjær Nielsen og kordegn Jesper
Hoffmann, der skal arbejde med at gøre Thisted
Menighedsråd klar til
”Databeskyttelsesforordningen”.

11. Minikonfirmandafslutning.
Evaluering af den der var Palmesøndag
(præsterne vil gerne høre MR´s mening.)
12. Status for afskedsarrangement for
sognemedhjælper?
13. Stillingtagen til rygepolitik udendørs for
personalet?
Orienteringer fra:
14. a. Formanden.
1. Program og regelsæt for syn af kirke, øvrige
bygninger og præsteboliger 2018 tirsd. den 22/5. ##
Husk tilmelding til forplejning senest 14/5 til JKE.
2. Synsprotokol 2017.
#
3. Husk opdaterede inventarlister til JKE senest 14/5.
4. Forårsfest for frivillige.
14. b. Præsterne. Orienteringer.

14. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
14. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
14. e. Udvalgene.
1.
Drøftelser: Punkt 15-16:
15. Kirkens liv og vækst.
’Menighed som fællesskab’ hvad betyder det for dig?
Fællesskabet ved gudstjenesterne (at hilse på
hinanden, at sidde sammen under gudstj., at gå til
alters, dåb, kirkekaffen m.m) - ved arrangementer i
kirke og kirkecenter, - fællesskab som frivillig m.m.
Hvordan kan vi blive ved med at være en menighed
som en fællesskabende kirke?

Jens Kristian Eriksen indkalder til møde.
En positiv oplevelse med en god gudstjeneste. God
ide med en samlet gudstjeneste.
Hvordan inddrages organisationerne bedre?
Emnet tages op af ”Børn- unge- familieudvalget”.
Der er afskedsarrangement for sognemedhjælperen
fredag d. 15. juni kl. 14 -17.
Menighedsrådet beslutter, at det ikke er tilladt for
personalet at ryge udenfor kirken.
1.) Der afholdes syn tirsdag d. 22. maj 2018. Program
for dagen er udsendt. Husk tilmelding.
2.) Bruges som grundlag på dagen.
3.) Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
4.) Der er forårsfest for frivillige mandag d. 14. maj
2018 kl. 19.00. Der er allerede mange tilmeldte.
Anne-Mette Grønborg Sørensen. De mange konfirmationer er næsten ovre. Mangler lørdag d. 5. maj for
Østermølleskolen.
Ferieplanlægningen er næsten på plads.
Gurli Jensen orienterede om den nye Kirke- kulturmedarbejder og processen omkring ansættelsen.
Solveig Kamp Christensen, Niels Granvig og Jesper
Hoffmann har været på diverse årskonferencer.

Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om emnet:
”Menighed som fællesskab” og om, hvordan vi kan
blive ved med at være en menighed som en fællesskabende kirke.
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16. PU opfordring vedrørende kirkegårdens drift.
Menighedsrådet drøftede kort oplægget omkring
Bilag til overvejelse og drøftelse i menighedsrådet. # ”Kirkegårdens drift”.
17. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
17. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. At blive klar til databeskyttelsesforordningen.
(Dagsorden punkt 10)
2. Nyhedsbrev 3om OK18 udsendt d. 18.4.2018.
3. Nyhedsbrev om monumentsikkerhed.
4. Udmelding af betaling til forsikringsordning 2019.
5. Små sogne løfter i flok m.m.
6. Menighedsråds og provstiers aflevering af arkivalier
til Rigsarkivet.
17. b. Stiftet:
1. Orientering om nyt sagsbehandlingssystem F2.
2. Regulering af satser for boligbidrag pr. 1.8.2018 og
boligopvarmning pg. 1.4.2018.
3. Invitation til kursus i Grøn Kirke d. 15.5.2018
4. Orientering vedrørende den nye Ferielov, som
træder i kraft 1.9.2020.
5. Opgørelse af indvandrere i jeres provsti og sogne
+ brev fra biskoppen.
6. Fremtidens gudstjeneste – Studiedag om
gudstjenesten 24.5.2018 i Folkekirkens Hus.
17. c. Provstiet:
1. Bemyndigelseserklæringer.
2. Invitation til kontaktperson.
3. Kulturmøde 2018 – invitation til opstartsmøde for
”Kirkebussen på kulturmødet”.
17. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Distriktsforeningen Nordthy,
generalforsamlingsreferat.
2. Tilbud julekoncert i Thisted fra Nordklang.
3. Dagsorden årsmøde 24.5.2018 Danmarks Kirkelige
Mediecenter.
4. Julegaven, der holder hele året. Julekoncert med
mening.
5. Thyholm Egnsmuseum. Orientering.
6. Takkekort.
18. Evt.
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

Mødet sluttede kl. 21.46.
Ingrid Visby indleder næste gang.

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

