Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 4/10 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Ingrid Horslund, Gitte Ishøy.
Stedfortræder: Irma Skinnerup.
01. Indledning ved H. C. Krøyer.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 23/10. MR 1/11 2018.

Beslutninger: Punkt 05-14:
05. Præsterne skal på kursus i uge 44. Stillingtagen til
flytning af MR mødet d. 1/11 til torsdag den 8/11.
06. Godkendelse af Mødeplan for
FU og MR i 2019.
#
07. Regnskab 2017: Stillingtagen til
a. Revisionsprotokollat.
#
b. Den uafhængige revisors erklæring.
#
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
H.C.Krøyer indledte med at tale om livets gerninger.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
FU d. 23/10. MR-mødet flyttes til torsdag d. 8/11.
Afbud: H.C. Krøyer og Anne-Mette Grønborg
Sørensen.
Menighedsrådet beslutter, at november mødet flyttes
til torsdag d. 8. november 2018.
Menighedsrådet godkender mødeplanen for 2019.

Jens Kristian Eriksen fremlagde revisionsprotokollatet, der behandles og godkendes samt
underskrives af de tilstedeværende rådsmedlemmer på
mødet d. 4-10-2018.
Den uafhængige revisors erklæring godkendes.
Bemærkning: Det modtagne materiale har ikke
afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i
årsregnskabet.
Konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
08. Budget 2019 til endelig godkendelse.
# Jens Kristian Eriksen orienterede om budgettet i
forhold til provstiets endelige udmelding pr. 6-92018. Endelig ligningsbeløb til drift er på 9.261.246
kr. Ligningsbeløb til anlæg udgør 4.848.319 kr.
Menighedsrådet godkender det endelige budget med
stempel CVR-nr. 39193515. Budget 2019.
Endeligt budget afleveret d. 20.09.2018 kl. 12.09.
09. Gudstjenestelisten december 2018, januar, februar Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
2019. Gudstjenesterne i Thisted Kirke i perioden.# december-januar-februar måneder med bemærkning,
at der tilføjes ”Børnetimer”.
Torsdag d. 7. februar er der ”Kyndelmisse” for
konfirmander og andre unge.
10. Ansøgning om støtte til afholdelse PsykiatriMenighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
Debatugen 2018. Se bilag på DAP 6/9 kl. 00.12.
om, at ansøgningen falder uden for kirkens område.
FU indstiller, at ansøgningen falder uden for
kirkens område at give tilskud til.
11. Ansøgning om donation fra
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
Støtteforeningen forsvundne personer.
# om, at ansøgningen falder uden for kirkens område.
FU indstiller, at ansøgningen falder uden for
kirkens område at give tilskud til.
12. Stillingtagen til anskaffelse af ny kopimaskine.
a.) Menighedsrådet beslutter at købe en ny
a. Stillingtagen til køb eller leasing.
# kopimaskine med serviceaftale i 5 år frem for at indgå
b. Stillingtagen til valg af tilbud.
en leasingaftale.
Jens Kristian Eriksen fremsender ansøgning til
provstiet om tilladelse til at bruge frie midler til købet.
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b.) Der er indhentet købstilbud fra 2 leverandører.
Menighedsrådet beslutter at fortsætte samarbejdet
med vores nuværende leverandør, idet de to tilbud
både hvad angår indkøbspris og serviceaftaler ligger
tæt på hinanden.
13. Stillingtagen vedrørende indsamling i Thisted
Menighedsrådet beslutter at:
Kirke:
a.) Der skal fortsat samles ind hver søndag i Thisted
a. Skal der fortsat skal samles ind hver søndag?
Kirke.
b. Skal der stadig samles ind til mange forskellige, b.) Præsterne laver et forslag til en kollektliste. Listen
eller skal vi indskrænke os til nogle få?
skal have et mere lokalt islæt. Der skal fremover
også samles ind på konfirmations-søndage. Listen
godkendes på MR-mødet i november måned.
14. Distriktsforeningen Nordthy: Stillingtagen til
Menighedsrådet beslutter at deltage i projektet.
deltagelse i udstilling af kirketekstiler i 2019. ## Præsterne er ansvarlige for det videre forløb og
arbejder videre med opgaven, samt sørger for alle
formaliteter.
Orienteringer fra:
15. a. Formanden.
1.) Kort orientering. Der indrykkes annonce og
1. Menighedsmøde den 28. oktober 2018.
planlægges omtale i avis, på hjemmeside m.m.
2. Besøget fra Skagen Kirke. Evaluering.
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede fra dagen. En
3. Status: Kirkesanger til hverdagstjenester søges.
dag med gensidig udveksling af ideer og erfaringer.
4. Radonmålinger i præsteboligerne.
Erfaringer fra dagen kan bruges fremadrettet.
5. Folk fra Eritrea siger tak for lån af kirkecenter.
3.) Der er 4-5 stykker, der har meldt sig.
6. Betaling for erhvervsnetbank-aftaler fra 1.10.2018. 4.) Jens Kristian Eriksen orienterede om målingerne.
Der er handlet på sagen.
5.) Orientering. Eritrea-folkene har fundet andet
lokale.
6.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Der er
fremadrettet en årlig afgift på 1.200 kr.
15. b. Præsterne. Orienteringer.
Line Kjær Nielsen og Anne-Mette Grønborg Sørensen
om opstart af de nye konfirmander. Møde med alle
forældre. Opstart i uge 43. Der er mange ønsker fra
børn og forældre om hvilket hold, man skal gå på.
Opstart af minikonfirmander. Der skal fremadrettet
være et tæt samarbejde mellem skole og kirke om
eleverne.
15. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Organist Svend Ole Kombak er sygemeldt. Der er sat
vikar på de handlinger, Svend Ole Kombak skulle
have. Der er afholdt MUS med medarbejderne i kirkecentret. Den nye kirkegårdsleder har været på besøg
på kirkegården og talt med medarbejderne.
15. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Gartnerne starter granpyntning i uge 43. Der afholdes
medarbejdermøde torsdag d. 15. november kl. 13.00 i
Mandskabsbygningen på kirkegården. Gartnerne godt
tilfredse med processen omkring ansættelse af ny
kirkegårdsleder.
15. e. Udvalgene.
1. Mennesker med særlige behov. Referat 19.9.2018. #
Drøftelser: Punkt: 16-17.
16. Kirkens liv og vækst.
17. Punkter fra budgetsamråd:
Kort diskussion omkring dialogen mellem præster og
Forventningsafstemning præster og menighedsråd. menighedsråd. Vigtig med åbenhed i alle
sammenhænge.
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18. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
18. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Betaler I for meget til EG Brandsoft og Skovbo?
2. Nyhedsbrev om adgang til GIAS-forside på DAP.
3. Bibeldetektiver. Vær med til at drøfte folkekirkens
digitale fremtid.
4. Anbefaling Vælg en læg som kontaktperson.
Oplæsning af navne til allehelgensgudstjenesten +
Adfærdskodeks på vej.
5. Landsforeningen af Menighedsråd: Lønforhandling.
18. b. Stiftet:
1. Høstgudstjeneste og indsamling til udsatte
mennesker i Danmark.
2. Ny medarbejder i Aalborg Stift.
18. c. Provstiet:
1. Revideret digeprojekt. Thisted Kirkepark videre.
2. PU mødereferat 23.08.2018.
3. PU mødereferat 11.09.2018.
4. Vedr. budget 2019: Brev 25.9.2018 + løn i budget.
18. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. 125 år med socialt arbejde. Støttehenvendelse.
2. Samvirkende Menighedsplejer. Kursus om diakoni.
3. Kom til informationsmøde om den nye ferielov.
4. Litteraturforedrag: Den inderste fare /
Erik Scarvenius.
5. Vil du give din kirkes konfirmander udsyn og
eftertanke?
6. Indbydelse fra Distriktsforeningen Sydthy.
7. Samvirkende menighedsplejer. Nyhedsbrev.
8. Orientering fra Danmarks Industrimuseum.
9. Opfordring fra Hospice Forum Danmark.
19. Evt.
Orientering fra kirkeværge Jens Korsgaard om
kirkens urskiver og mulighed for forgyldning af kugle
på tårnets spir. Tages op på et senere MR-møde, når
økonomi er kendt. Varmestyring i kirken kontrolleres.
Skærmen ved orglet er fornyet. Motorerne til lugerne i
tårnet udskiftes.
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

Kirsten Ringgaard indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.55.

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

