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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 5/3 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Ingrid Horslund, Kirsten
Ringgaard.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup
01. Indledning ved Henry Højberg Nielsen.

Referat/beslutninger
Henry Højberg Nielsen indledte med at fortælle om
den verden, vi færdes i. Kender vi hinanden? Vi skal
ikke foretage os noget, der ikke tåler dagens lys.
Referatet godkendt. Punkt 15. Datoen for lørdagsdåb i
oktober 2020 er d. 24.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Husk evt. afbud
meldes i god tid, så suppleanten kan indkaldes
samtidig med MR.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/3. MR 2/4 2020.

Beslutninger: Punkt 05-17:
05. Vedrørende regnskab 2019.
Momsfradrag:
1. Stillingtagen til skrivelse ”Beslutning om
beregning af momsfradragsprocenter for Thisted
Kirkegård og Thisted Kirke”.
#
2. Stillingtagen til momsberegning:
a. Fællesomkostninger, kirkegårdsdrift.
b. Overordnede fællesomkostninger for hele
menighedsrådet.
c. For kirken.

1. Menighedsrådet godkender, at der i
regnskabsåret 2019 aktivt er valgt at benytte det
beregningsskema, som ligger på DAP´en. Skemaet
er tilrettet efter momslovens § 38 stk. 2 på grundlag
af Landsskatterettens afgørelse 13-0187000 i
december 2017.
Jf. menighedsrådsbeslutning af 5/2-2020 benyttes
momsberegningsmetode ”C”.
Nedenstående momsafløftningsprocenter er baseret
på regnskabstallene fra 2019.
2 a. Fællesomkostninger på kirkegården.
Der er beregnet en momsafløftningsprocent på 48.
2 b. Overordnede fællesomkostninger for hele
menighedsrådet.
Der er beregnet en momsafløftningsprocent på 25.
2 c. Driftsudgifter vedr. kirken.
Der er beregnet en momsafløftningsprocent på 4.

06. Behandling og godkendelse af regnskab 2019.
Disponering af regnskabsresultat?

Menighedsrådet godkender ovenstående.
## Kordegn Solveig Kamp Christensen gennemgik
regnskabet for 2019, der udviser et overskud på kr.
799.184,56 på driften. Det akkumulerede
overskud/frie midler pr. 31-12-2019 udgør kr.
1.500.308,84.
MR godkendte enstemmigt regnskabet for 2019, der
er forsynet med følgende oplysninger: Thisted Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 39193515, Regnskab 2019,
afleveret d. 27-2-2020 kl. 11.23.
Menighedsrådet beslutter, at PU ansøges om tilladelse
til at disponere 200.000 kr. til ”Helhedsplanen for
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Thisted Kirkepark” af de frie midler.
07. Stillingtagen til ansøgning fra Støtteforeningen for Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
Danmarks Kirkelige Mediecenter om støtte til
med støtte på 1.000 kr. til filmprojektet fra Danmarks
projekt: Hvem var ham Jesus Egentlig?
# Kirkelige Mediecenter.
FU indstiller at give et beløb på 1.000 kr.
08. Stillingtagen til udkast til ”Vedtægt for Thisted
Menighedsrådet godkender udkast til ”Vedtægt for
Kirkegårde”
# Thisted Kirkegård” og følger indstillingen fra FU.
FU indstiller til godkendelse.
Vedtægten sendes videre til provstiet af formanden.
09. Stillingtagen til aktivitetsudvalgets beslutning
Menighedsrådet godkender arrangementet for børn
vedrørende arrangement den 27. juni.
# m.v. d. 27. juni 2020 med Anne O. Gratis adgang.
(Lørdag, hvor der er Thy-rock.) Der søges midler til
arrangementet gennem Provstiets aktivitetskonto af
formanden.
10. Stillingtagen til revideret ”Årsplan for
Menighedsrådet godkender den reviderede ”Årsplan
sogneaftener/ aktiviteter 2020”.
# for Sogneaftener” med den bemærkning, at datoen i
oktober måned rettes til 7/10-20.
11. Informations- og samtalemødet om Folkekirkens
Der arbejdes med programmet for dagen.
Liturgi. Arrangement sammen med Skinnerup.
Siden sidst?
12. Menighedsrådsvalg 2020.
1.Menighedsrådet beslutter at deltage i den fælles
1. Stillingtagen til PU fællesannoncering ”Mød op annoncering i provstiet, hvor Thisted Sogn afholder
til dit lokale menighedsrådsvalg 2020”.
# møde tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Thisted KirkeFU indstiller til godkendelse.
center.
2. Ny valgform, hvad betyder det?
3. Andet?
2. Der afholdes orienteringsmøde sammen med
menighedsmødet tirsdag d. 12. maj kl. 19.00.
Valgforsamlingen i de enkelte sogne tirsdag den 15.
september 2020, hvor de enkelte
menighedsrådsmedlemmer vælges.
På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne
præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der
gennemføres en skriftlig afstemning af de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses
et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med
kandidater og stillere.
3.I Thisted Sogn er valgperioden på 4 år.
13. Stillingtagen til BFU anmodning om at udvide
Begrundelse for ønsket udvidelse. Der bortfalder ofte
antal gange i et mini-konfirmandforløb fra 8 til 9. # en eller to gange i et minikonfirmandforløb pga. andre
arrangementer enten på skole eller andre steder.
Menighedsrådet beslutter, at et minikonfirmandforløb
udvides til 9 gange pr. hold fra næste skoleår.
14. Stillingtagen til engledag 2020. BFU ønsker at
Menighedsrådet beslutter at genindføre ”Engledagen”.
fortsætte med engledagen, datoforslag lørdag den Kirsten Ringgaard er tovholder på arrangementet, der
5. december. Hvem vil stå for dagen?
afholdes lørdag d. 5. december 2020.
Økonomi?
Et budgetteret beløb på max. 2.000 kr. tages på
”Aktivitetsudvalget” konto.
15. Kulturnat 2020. BFU efterspørger folk til udvalget. Anette Udmark og Margrethe Højlund er p.t. med i
udvalget. Erik Odgaard og Ingrid Visby vil gerne
deltage fremover.
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16. Stillingtagen til forslag om filmlicens.
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# Menighedsrådet placerer sig i et medlemskab B med
mindre, der kan laves noget på provstiplan.
Jens Kristian Eriksen følger op på sagen.
17. Stillingtagen til opdateret koncertplan og -budget Menighedsrådet godkender den opdaterede
2020.
# koncertplan.
Orienteringer fra:
18. a. Formanden.
1. Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Deltagere:
1. Forberedende møde vedr. budget 2021 d. 1. april.
Solveig K. Christensen, Jens Kristian Eriksen og
2. Forslag til dato for syn af kirke, øvrige bygninger
Kirsten Ringgaard.
og præsteboliger 2020 tirsdag den 2. juni.
# 2. Det årlige syn afholdes tirsdag d. 2. juni 2020.
3. Synsopgaver, som skal indgå i budget 2021?
3. Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Opgaver fra
4. Sogneindsamling 2020. Status?
sidste syn der skal med i budget 2021.
5. Folkekirkens Feriehjælp i 2020. Status?
4. Sogneindsamling søndag d. 8. marts 2020.
6. Distriktsforeningen Nordthy.
Tovholdere Egon Kjær Sørensen, H. C. og Louise
Generalforsamlingsreferat.
# Krøyer. Mød gerne op på dagen. Konfirmander
deltager om muligt.
5. Orientering. Thisted Sogn er ikke med i 2020.
6. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
18. b. Præsterne. Orienteringer.
Benne Taekele Holwerda om problematikken
omkring konfirmandundervisningen. Enkelte elever
forstyrrer undervisningen. Der er taget kontakt til de
implicerede forældre, der er indkaldt til møde.
Minikonfirmandstævnet d. 14. marts har p.t. kun 8
tilmeldte. Stævnet aflyses derfor.
MR-mødet d. 4. juni falder sammen med Natkirken?
Tages op på næste MR-møde.
Benne T. Holwerda orienterede om ny
jordpåkastelsesskovl i kapellet.
18. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om udarbejdelse af APV i
kirkecentret. Organist Niels Granvig deltager på
årskonventet for organister.
18. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
Jens Korsgård orienterede omkring mandskabsbygningen. Der trænger vand ind. Der tages fat på
problemet her til foråret.
18. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
De vinterfyrede gartnere er tilbage igen d. 16. marts.
Der er afholdt AMU-møde d. 25. februar.
Arbejdet med ”Personalepolitikken” skrider godt
frem, og det er en god proces, lyder det fra de
medarbejdere, der deltager. Ny kirketjener Stine Toft
Lauritsen er ansat pr. 1. marts 2020.
18. f. Udvalgene.
1. Diakoniudvalgsmøde 28.11.2019.
#
2. Børn-unge-familieudvalgsreferat 04.02.2020.
#
3. Korbestyrelsesreferat 27.02.2020.
#
Drøftelser:
19. Kirkens liv og vækst.
20. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
20. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Ved ansættelse: Hvad er der brug for m.m.
2. Konsulent-satser 2020.
3. Opdatering af formuleringer i regnskabsskema 2019
4. Nyhedsbrev nr. 34 fra
www.folkekirkenspersonale.dk
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5. Regnskabsdata menighedsråd, provstiudvalg 2018.
6. Forsikringsenheden skal evalueres.
7. Bekymring over tilsidesættelse af aftale om
frokostpause m.m.
8. Rejseforsikring- Gør livet surt for tyven -Storm.
9. Spørgeskema om GIAS og tilbud.
10. Nye ferievejledninger for folkekirkens ansatte og
arbejdsgivere.
11. Ny måde at logge ind i webmail på.
20. b. Stiftet:
1. Nyhedsbrev fra Juridisk afdeling.
2. Nyhedsbrev fra byggegruppen – februar 2020.
Obs på Selvbetjening til byggesager m.m.
3. Invitation til seminar om mødet med negativ social
kontrol.
4. Opdatering af formand for Valgbestyrelsen.
5. Aalborg Stift rykker til Hadsund og andre steder.
6. Provstestillingen i Thisted Provsti. Genopslag.
7. Invitation til gudstjeneste i forbindelse med
udgivelse af Bibelen 2020.
8. Invitation til Alsang i Domkirkerne.
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20. c. Provstiet:
1. Drøftelse kirkegårdsvedtægter.
20. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Karsten Holm. Koncerttilbud m.m.
2. Bibelselskabet. Flere konverterer fra islam til
kristendommen.
3. En dansk rekviem før påske 2021.
4. Folkekirkens Hus. Tilbud.
5. Kirketeatret. Tilbud.
6. Bibelselskabet. Spændende nyheder og gode tilbud.
7. Samvirkende Menighedsplejers nyhedsbrev
8. Information om kirkemusikskolernes uddannelser.
8. Interesseret i en kirkekoncert i løbet af 2020?
9. Bibelselskabet: Akut: Kirker påvirket af Coronavirus i Kina.
21. Evt.
Jens Korsgård omkring nyansættelser. Evt. en
præsentation af ny kirketjener på næste MR-møde.
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?
Hvem indleder næste gang?

Geert Stentoft indleder næste gang.

Venlig hilsen
Mødet sluttede kl. 21.24.
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.

