Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 8/11 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Erik Odgaard, Anne-Mette Grønborg
Sørensen, Line Kjær Nielsen, Bjarne Nielsen (uden
afbud).
Stedfortræder: Irma Skinnerup.
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 27/11. MR 6/12 2018.
Beslutninger: Punkt 05-19:
05. Budgetkvartalsrapport 3.kv. 2018.
06. MR-lovens § 11 + § 9.
Valg til de forskellige poster. (Punkterne 06-12)
Valg af formand (MR loven § 11.1)
07. Valg af næstformand (MR loven § 11.2)
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger

Kirsten Ringgaard indledte med at fortælle om det at
blive gammel.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Henry Højberg
Nielsen afbud til MR-mødet.
## Jens Kristian Eriksen gennemgik kvartalsrapporten for
3. kvartal 2018.
Menighedsrådet godkender rapporten.
Jens Kristian Eriksen enstemmigt genvalgt.

H.C. Krøyer enstemmigt genvalgt.

08. Valg af kirkeværge (MR loven § 9.1)

Jens Korsgård enstemmigt genvalgt.

09. Valg af kasserer (MR loven § 9.2)

Kirsten Ringgaard enstemmigt genvalgt.

10. Valg af kontaktperson til kirkefunktionærerne
(MR loven § 9.5)
11. Valg af bygningskyndig (MR loven § 9.8)

Gurli Jensen enstemmigt genvalgt.

12. Valg af underskriftberettiget person
(MR loven § 9.9)
13. Stillingtagen til forslag til indsamlingsliste for
kirkeåret 2018-2019.

Ingrid Visby enstemmigt genvalgt.

Jens Peter Knudsen enstemmigt genvalgt.

Menighedsrådet godkender listen med den bemærk# ning, at indsamlingen 2. december 2018 ændres til
Thisted Sogns Menighedspleje og d. 16. december
ændres til Indre Mission. D. 29. september - FDFs
Missionsprojekt - byttes med d. 27. okt. - Indenlandsk
Sømandsmission.
14. Stillingtagen til forslag til koncertplan og budget
Musikudvalget arbejder med fremadrettet at gøre
for 2019.
# programmet mere alsidigt, samt med placeringen på
året.
Menighedsrådet godkender koncertplanen med
tilhørende budget.
15. Stillingtagen til forlængelse af forpagtningskonMenighedsrådet følger indstillingen fra FU, så
trakt med Haveselskabet Halden pr. 1.4.2019.
# betingelserne i kontrakt-tillægget af 19.03.2008
FU indstiller, at betingelserne i kontrakt-tillæg af forlænges med 10 år, hvis brugerne ønsker det, og
19.03.2008 forlænges med 10 år, hvis brugerne
hvis PU godkender det. Brugerne har meldt tilbage, at
ønsker det, og PU godkender det.
de ønsker en forlængelse på de samme betingelser.
16. Stillingtagen til ansøgning fra elever på
Menighedsrådet beslutter, at give et tilskud på 500 kr.
Vesterbølle Efterskole.
# øremærket projektet ”Ud i verden” på Vesterbølle
Efterskole i.f.t. beslutning/kriterier taget på menighedsrådsmøde i november 2017.
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17. Stillingtagen til tilbud om filmaften 26.02.2019. # Menighedsrådet beslutter at være en del af
”Filmaften” for hele provstiet d. 26. februar 2019.
Thisted Sogn får tildelt 33 billetter.
18. Kirkebogsførende sognepræst LKN ansættes i nyt Line Kjær Nielsen har fået embede i Aaby Sogn,
embede den 15.01.2019.
Jammerbugt Sogn pr. 15. januar 2019.
a. Stillingtagen til brev fra præsteforeningen.
a.) Der skal laves et udkast til stillingsopslaget med
Se DAP 25.10.2018.
oplysninger om stillingen m.m.
b. Køreplan for afsked og stillingsopslag m.m.?
b.) Thisted-Skinnerup Pastorat vil få en præstevikar i
c. Fælles MR møde Thisted-Skinnerup Pastorat.
perioden fra 15. januar 2019, indtil en ny præst er
ansat.
Jens Kristian Eriksen orienterede om, at en køreplan
for afsked og opslag afventes.
c.) Jens Kristian Eriksen orienterede om et fælles MRmøde i Thisted-Skinnerup Pastorat.
19. Stillingtagen til før julearrangement? Udvalg?
Menighedsrådet beslutter, at der afholdes et ”før
julearrangement” for ansatte med ægtefæller ved
kirkecentret og på kirkegården torsdag d. 6. december
kl. 19.30.
Næste menighedsrådsmøde den 6. december starter
derfor kl. 18.00. Udvalget består af: Ingrid Horslund,
Gurli Jensen, Gitte Ishøy, Jens Peter Knudsen.
Orienteringer fra:
20. a. Formanden.
1.) Jens Kristian Eriksen orienterede fra menigheds1. Menighedsmødet den 28. oktober 2018. Evaluering. mødet, hvor 46 deltog. Menighedsrådet vil fremad2. Distriktsforeningen Nordthy deltagelse i udstilling rettet arbejde med de punkter, der fremkom på mødet.
af kirketekstiler i 2019. Status?
2.) Præsterne arbejder med opgaven.
3. Præsentation af nye medarbejdere på MR.
3.) Jens Kristian Eriksen viste billeder af den nye
4. Klokkeringning før gudstjenester.
kirkegårdsleder.
5. Brugergruppemøde d. 12. nov. 2018.
4.) Jens Kristian Eriksen orienterede om klokkeringningen før gudstjenesterne. Der ringes lidt før
gudstjenesten starter, så man er klar til at starte på det
annoncerede tidspunkt.
5.) Orientering.
20. b. Præsterne. Orienteringer.
Gitte Ishøy fortalte om præsternes fantastiske tur til
Løgumkloster.
20. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om den nye kirkegårdsleder.
Ferieplanlægningen for de ansatte er næsten på plads.
Der er afholdt møde med kirketjenerne omkring
afholdelse af faste og løse fridage.
20. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Gartnerne er godt i gang med granpyntningen.
Forventes færdig i starten af december.
Fuld bemanding i kirkecentret igen efter organist
Svend Ole Kombaks sygemelding. Udfordring med at
finde vikarorganister, der kan spille i kirken.
20. e. Udvalgene.
Drøftelser:
21. Kirkens liv og vækst.
22. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
22. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Nye regler om menighedsrådets arkiv.
2. Sådan fordeler I fortrolige dokumenter i
menighedsrådet.
3. Guide til menighedsrådet om rekruttering.
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4. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.
5. Ny tilmeldingsprocedure for ansatte kirkefunktionærer, der skal arbejde med personregistrering.
6. Allehelgensgudstjeneste og oplæsning af navne.
7. Personregistrering, tidsopgørelse – klar igen.
8. Resultat af undersøgelse af arbejdskultur som årsag
til mobning i folkekirken foreligger.
9. Guide: Sæt gang i det lokale samarbejde m.m.
10. Fællesfondens budget 2019.
22. b. Stiftet:
1. Himmelske nyheder.
2. Kollektdag 2018 Hans Tausens Fond.
22. c. Provstiet:
1. Godkendelse af regnskab 2017 inkl. underskrevet
revisionsprotokollat.
2. PU mødereferat 09.10.2018.
22. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Tak for lån.
2. Kirke information fra SAN
3. Gratis julekoncert i din kirke.
23. Evt.
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Jens Korsgård orienterede om varmen i kirken.
Der arbejdes videre med problematikken.
Ingrid Horslund orienterede fra børnefamilieudvalgsmødet, hvor man gerne vil have hjælp til at lave stjerner til familiegudstjenesten 1. søndag i advent.

I ”venteposition” til senere:
• Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
• Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen.
Hvem indleder næste gang?

Mødet sluttede kl. 20.48.

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

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

