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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 3/10 2019 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Gurli Jensen, Kirsten Ringgaard, Jens
Korsgård Larsen.
Bjarne Nielsen fraværende uden afbud.
Stedfortræder: Irma Skinnerup.
01. Indledning ved Svend Erik Fosgaard.

Referat/beslutninger

Svend Erik Fosgaard indledte med at synge en sang
han lærte på Nissum Efterskole da han var 15 år. ”Så
uberørt at se”.
Referatet godkendt med følgende bemærkning:
Benne T. Holwerda ønsker en ændring til punkt 14B.
”Benne T. Holwerda ønsker at starte…” ændres til:
”Benne T. Holwerda er blevet opfordret til……”.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

02. Godkendelse af referat.

03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 29/10. MR 7/11 2019.
Beslutninger: Punkt 05-17:
05. Regnskab 2018: Stillingtagen til
a. Revisionsprotokollat.
b. Den uafhængige revisors erklæring.

06. Budget 2020 til endelig godkendelse.

#
#

#?

Jens Kristian Eriksen fremlagde revisionsprotokollat,
der behandles og godkendes samt underskrives af de
tilstedeværende rådsmedlemmer på mødet d. 3-102019.
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.
Jens Kristian Eriksen orienterede om budgettet i
forhold til provstiets endelige udmelding pr. 1-102019. Endelig ligningsbeløb til drift er på 9.724.043
kr. Ligningsbeløb til anlæg udgør 1.000.000 kr.
Menighedsrådet godkender det endelige budget med
stempel CVR-nr. 39193515. Budget 2020.
Endeligt budget afleveret d. 02.10.2019 kl. 13.40.
Bemærkning: Kirkecenterbyggeudvalget kommer
med et forslag til, hvilke stole der kan/skal købes for
de bevilgede 60.000 kr. af de frie midler.
Menighedsrådet beslutter at deltage i Alsangs-arrangementet d. 4. maj 2010.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Musikudvalget
- Evt. i samarbejde med ”Kulturrummet”.

07. Stillingtagen til anmodning fra biskoppen om at
afholde et Alsangs-arrangement den 4. maj 2020 i
anledning af 75 -års-jubilæet for Danmarks
befrielse.
#
Nedsættelse af udvalg?
Menighedsrådet godkender mødeplanen for 2019.
08. Godkendelse af Mødeplan for
FU og MR i 2020.
#
09. Gudstjenestelisten januar, februar, marts 2020.
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
Gudstjenesterne i Thisted Kirke i perioden.
# december-januar-februar-marts måneder.
Fastelavn for ”Mennesker med særlige behov” d. 20.
februar 2020 kl. 17.00.
10. Stillingtagen til dåbsdatoer for lørdage i 2020.
# Dåbsdatoer for hele 2020 godkendt af
menighedsrådet.
11. Stillingtagen til ændringer i forskellige udvalg
Menighedsrådet godkender ændringerne i de
efter præsteskifte:
forskellige udvalg.
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1. Kirkegårdsudvalg: AMG
2. Diakoniudvalg: AMG
3. Børn-unge-familie-udvalg: AMG+AU+BTH
4. Aktivitetsudvalg: BTH
5. Musikudvalg: AMG+BTH
6. Medieudvalg: AU
7. FU: Indeværende kirkeår: AMG
fra advent/næste kirkeår: BTH
FU indstiller til MR til godkendelse som foreslået.
12. Stillingtagen til forslag om ændringer i BørneUnge-Familieudvalget, så udvalget styrkes.
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Der laves en ny oversigt over udvalgs-medlemmer i
de enkelte udvalg.

Anne-Mette Grønborg Sørensen orienterede om
ændringsforslag i Børne-Unge-Familieudvalget.
Der ønskes flere medlemmer, da det er et udvalg med
mange opgaver.
Erik Odgaard vil gerne træde ind i udvalget.
13. Stillingtagen til forespørgsel: I forbindelse med
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU.
Alle helgens dag inviteres pårørende til Gudstjenesten, Der forsøges med annonce i avis + annonce på
hvor navne på afdøde (for det sidste år) læses op.
kirkens hjemmeside.
Hidtil er invitation til denne gudstjeneste sendt pr
brevpost. Spørgsmålet er, om vi fortsat skal følge
denne tradition, eller vi kan ændre informationen til de
pårørende via hjemmeside og annonce i avisen og
omtale i Ugeavisen?
FU indstiller at prøve kontakt via medierne.
14. Stillingtagen til henvendelse fra kommunen
Jens Kristian Eriksen orienterede. Anne-Mette Grønomkring ’Julepakker’- om vi også i år vil være med – borg Sørensen og Ingrid Horslund deltager i mødet d.
og hvor mange vi donerer.
9. oktober kl. 10.00 på kommunen.
Der inviteres til et møde om det onsdag den 9. okt.
kl. 10.00 på Rådhuset. Deltagere i dette møde?
15. Stillingtagen til forslag om leje af præstekontor. # Der er lejet et kontorlokale på Lille Torv 1A, 1. sal,
FU anbefaler, at beløbet betales den 1.10, og
7700 Thisted til sognepræst Anette Udmark.
lejekontrakten underskrives den 3.10.2019.
Menighedsrådet følger anbefalingen fra FU om
underskrivelse af kontrakten.
16. Evaluering af præsteindsættelse 15. september?
Jens Kristian Eriksen orienterede fra dagen.
En dejlig dag med indsættelse af Anette Udmark.
17. Projekt Thisted Kirkecenter.
1. Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Det var et
1. Offentligt møde den 26.09.2019.
godt, konstruktivt og positivt møde, der blev afholdt
2. Næste skridt?
omkring det nye kirkecenter – placering og økonomi.
God og fyldestgørende information.
Der er lavet et referat fra mødet. Kommer på
hjemmesiden, og sendes ud med dette referat.
Orienteringer fra:
18. a. Formanden.
1. Alt er klar til mødet d. 6. oktober efter højmessen.
1. Menighedsmøde den 6. oktober 2019.
Annonce og omtale i Thisted-Posten i denne uge.
2. Orientering fra budgetsamråd 30.09.2019.
2. Orientering v. Jens Kristian Eriksen. Budgettet for
3. Støtteforeningen: Vi har brug for jeres hjælp…
2020 er meldt ud.
4. Indflytningssyn – Islandsvej 39.
3. Orientering: Drenge til koret er meget velkomne.
5. Kirke + Sogn: Information vedrørende gebyr m.m. 4. Orientering ved Jens Kristian Eriksen om indflytningssyn på Islandsvej 39. Kirkeværgen sørger for at
tingene ordnes i denne måned.
5. Orientering om priser for omdeling.
Sæsonafhængig.
18. b. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om arbejdet
med at få de nye konfirmander sat på hold. Der har
været 2 aftener med forældre og kommende konfir-
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18. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
18. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
18. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
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mander i denne uge. Folk i byen er velkomne til de
kommende morgenandagter tirsdag og onsdag morgen
sammen med konfirmanderne.
Den 27. oktober kl. 8.30 er der en
”Forklaringsgudstjeneste” med konfirmander.
Dejlig at der igen er 3 faste præster i sognet.
Anette Udmark er startet med minikonfirmander fra
Østermølleskolen. Der er tilmeldt 5 konfirmander fra
Østermølleafdelingen.
Benne T. Holwerda er faldet godt til her i sognet.
Udvalget omkring ”Åbent Hus Gudstjenester” har
ingen menighedsrådsmedlemmer iblandt sig. Kan en
kirketjener medvirke?
Sagen undersøges af kontaktperson Gurli Jensen.
Benne T. Holwerda tager kontakt.
Afbud.
Afbud.
Kirketjener Rikke Toft Rasmussen har færdiggjort sin
kirketjeneruddannelse. Der er MUS-samtaler i uge 41
for personalet i kirkecentret. Drenge- Mandskoret på
rejse til England i efterårsferien.

18. f. Udvalgene.
1. Korbestyrelsesmødereferat 2019.08.15.
#
2. Mennesker m. særlige behov. Referat 2019.08.20. #
3. Kirkegårdsudvalgsreferat 2019.09.19.
#
4. Børn-Unge-Familie Referat 2019.09.18.
#
5. Diakoniudvalg Referat 2019.09.19.
#
6. Musikudvalgsreferat 2019.09.04.
#
Drøftelser:
19. Kirkens liv og vækst.
20. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
20. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Til møde med ministeren m.m.
2. Kursuskatalog giver mange nye muligheder m.m.
20. b. Stiftet:
1. Ny dato for kursus for menighedsråd i Aalborg
Stift.
2. Har Gudstjenesten en fremtid? Informations- og
samtalemøder. Thisted 11. november 19.00 -21.00.
3. Diakoniudvalget til alle sogne i Aalborg Stift.
20. c. Provstiet:
1. Et kursus/workshop om
”Kirkens liv på de sociale medier”.
2. Foredrag på Vestervig Kirkemusikskole.
20. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Børnesagens Fællesråd. Artikel til kirkeblad m.m.
2. Folkekirken som minoritet i ”Ghettoen”?
3. Personalekonsulent. Fyraftensmøde.
4. Temadag – fælles sprog.
5. Salmebogen bliver 450 år. Foredrag i Snedsted
21. Evt.

Der har været kirkegårdscafé i dag d. 3. oktober med
48 deltagere. Anette Udmark undersøger omkring
remedier i Vestre Kapel.
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I ”venteposition” til senere:
1. Helhedsplan. Thisted Kirkepark.
2. Stillingtagen til Nationalmuseets
Besigtigelsesrapport fra 23.01.2017. MR 10, 2017,
FU 27.11.2018.
3. Kirkedige projekt Gl. Kirkegård ved kirken.
4. Udskiftningsplan af LED pærer i kirken?
5. 4 emner til drøftelse: Autorisation
(Folkekirkens liturgi/ Hvem bestemmer?),
Gudstjeneste, Dåb, Nadver.
6. Ændringer i Vedtægt for Thisted Kirkegårde.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
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H.C. Krøyer indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.41.

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

