Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/8 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Benne Taekele Holwerda,
Anne-Mette Grønborg Sørensen, Kirsten Ringgaard.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved Jens Peter Knudsen.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25/8. MR 3/9 2020.
Beslutninger: Punkt 05-19:
05. Budgetkvartalsrapport 2020, 2.kv.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Jens Peter Knudsen indledte med at fortælle om
Corona og Covid-19. Hvad har denne tid givet af stof
til eftertanke. og hvordan har det påvirket os som
mennesker? Hvad har været godt, og hvad har været
skidt? Hvad har vi lært?
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt med den bemærkning at punkt
15, 18 og 19 tages først.
Mødedatoer taget til efterretning. Henry Højberg
Nielsen melder afbud til MR-mødet d. 3. september.

## Jens Kristian Eriksen gennemgik kvartalsrapporten
for 2. kvartal 2020. Under punkt 4 – Kirkegård –
Indtægter, skyldes den høje procent omlægninger i
faktureringssystemet.
Corona-tiden har været skyld i diverse forskydninger i
kvartalsrapporten.
Menighedsrådet godkender herefter rapporten.
06. Biskoppens brev 12.06.2020: Stillingtagen til brug Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, om at
af ”Bibelen 2020” ved gudstjenester.
# godkende brugen af ”Bibelen 2020” ved gudstjenester
FU indstiller sagen til godkendelse.
foreløbigt til udgangen af juni måned 2021.
Gælder ikke i ritualerne.
07. Stillingtagen til præsternes forslag til afvikling af Konfirmationer 2020: Forslag. Afvikles uden
konfirmationerne i sensommeren/efteråret 2020. # fællessang, med 10 personer fra hver familie, inkl.
FU indstiller forslag til godkendelse.
konfirmanden., derved kan vi være 210.
Forslag til hvordan skal ordningen administreres. # På et hold er der flere end 21 konfirmander, hvorved
Frivillig hjælp til afvikling af konfirmationerne.
der vil blive op til 250 gæster.
Godkendes af menighedsrådet.
Hver familie får 10 ”billetter”, så kirketjenerne kan
administrere antallet.
Konfirmationerne er ikke offentlige, men kun for
familierne. Dette annonceres under meddelelser, i
nyhedsbrevet og på hjemme-siden.
Frivillige hjælper til i våbenhuset.
Lørdag d. 29. august: Gurli Jensen, Ingrid Visby.
Lørdag d. 5. september: Sonja Gøttrup, Geert Stentoft.
Menighedsrådet godkender ovenstående.
08. Stillingtagen til ”fuldmagt i forening” i
Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU, om at
Sparekassen Thy og honorarbetalinger via
sagen igangsættes/godkendes.
overførsel til konto.
# Honorarbetalinger må kun ske ved overførsel, ikke i
FU indstiller sagen til godkendelse/igangsættes.
kontanter. Formanden aftaler nærmere.
09. Stillingtagen til ændringer af betalingsprocedurer i Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, om at
Nordea med 2 ”fuldmagter-i-forening” som
sagen igangsættes til senere godkendelse.
foreslået tidligere i revisionsprotokoller?
Formanden aftaler nærmere.
FU indstiller, at der arbejdes videre med sagen til
godkendelse/igangsættelse.
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10. Evaluering af gudstjenesterne siden genåbning af
kirken Kr. Himmelfartsdag 21. maj.
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Punktet behandles også på næste møde, hvor alle
præsterne er til stede.
Orientering: Der kan være op til 105 personer pr.
tjeneste, når der synges. Ingen er p.t. blevet afvist.
Man kan evt. bruge våbenhus og dåbsværelse, hvis
der er for mange.
Præsterne har det endelige ansvar for tjenesterne.
Der kan opstå et ”flaskehalsproblem” i våbenhuset.
11. Stillingtagen til gudstjenesternes afvikling og
Vi har p.t. ikke modtaget ændringer i Corona-reglerne
liturgi efter den 31. august?
for kirkernes område.
Menighedsrådet beslutter, at punktet behandles på det
næste MR-møde i september (inden første søndag i
september).
Den nuværende beslutning gælder til 31. august.
Præsterne kommer med en udmelding/forslag inden
næste møde.
12. Stillingtagen til antal personer i kirkecenter salen i FU indstiller, at ved arrangementer i kirkecentret
henhold til gældende regler?
gælder følgende: (Salen er opmålt til 140 m2)
Salen blev på et MR møde opmålt til 140 m2.
Hvis der synges, må der være 35 gæster. (4 m2)
Antal, hvis der synges: 35. (4 m2)
Hvis der ikke synges, må der være 70 gæster. (2m2)
Antal, hvis der ikke synges: 70. (2 m2)
Evt. buffet skal være med fast betjening.
Buffet med fast betjening.
Menighedsrådet godkender ovenstående.
FU indstiller ovenstående til beslutning.
13. Stillingtagen til ansøgning vedrørende udgifter til Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU,
SMS maskine via korets hjemmeside.
# om at alternativer undersøges, samt at punktet tages
FU indstiller: Alternativer undersøges.
med på et senere møde.
Justeringer af konti i budget 2021.
Punktet med igen.
14. Stillingtagen til forslag om information om kirkens Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
to nyeste kunstværker.
## om, at information om kirkens to nyeste kunstværker
FU indstiller forslag til synlighed på kirkens
gøres synligt på hjemmesiden.
hjemmeside.
Medieudvalget arbejder videre med opgaven.
15. Menighedsrådsvalg 2020.
Det afhænger af deltagerantallet, om der må synges.
a. Menigheds- og orienteringsmøde tirsdag den
Traktement: Kaffe, the, kage.
18. august.2020 kl. 19.00.
Annonce via PU + på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og
Evt. justeringer af bilag fra sidst?
under meddelelser samt på Facebook.
b. Andet?
16. Stillingtagen til en opdatering af udvalgsoversigt
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, om at
om menighedsrådets udvalg?
# udvalgsoversigten opdateres med Jens Kristian
FU indstiller, at udvalgsoversigten opdateres med Eriksen som tovholder.
JKE som tovholder.
Tilbagemelding fra formanden i de enkelte udvalg til
Jens Kristian Eriksen inden udgangen af august 2020.
17. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
Menighedsrådet beslutter, at frivilligfesten i
denne Corona tid de næste måneder?
september 2020 aflyses p.g.a. Corona.
18. Kirkeværgen indstiller vedrørende
#### Jens Korsgård Larsen orienterede om problematikken
gulvvaskemaskine og rengøring til MR at drøfte
omkring gulvvaskemaskinen m.m. i kirken.
og beslutte følgende:
1. Menighedsrådet beslutter at få den nuværende
1. Iværksætte service og opgradering af nuværende
gulvvaskemaskine. opgraderet til brug i kirkecenteret
gulvvaskemaskine for i alt kr. 7.995 kr. inkl. moms samt fremadrettet i det nye kirkecenter
2. Indkøbe nutidigt og ergonomisk korrekt
2. Menighedsrådet beslutter at indkøbe et ergonomisk
gulvmoppesystem. (pris oplyses til mødet)
korrekt moppesystem, (ca.2.000 kr. + moms)
3. Indkøbe ny Nilfisk gulvvaskemaskine, egnet til
3. Menighedsrådet beslutter at købe en ny
kirkens gulve - anbefalet af H.H. totalrengøring - gulvvaskemaskine til kirken.
pris ca. 25.000 kr. (er ikke forhandlet på plads)
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4. Iværksætte og gøre brug af tilbud fra H.H.
Totalrengøring på rengøring og pleje af
gulvklinker i kirken i omfang som ovenfor
beskrevet - i alt kr. 18.750 inkl. moms.
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4. Menighedsrådet beslutter, at gangarealer i
våbenhus, kirke + sideskib rengøres ordentligt
(engangsinvestering), inden vi får en ny
gulvvaskemaskine.
Punkt 1, 2 og 4: Finansieres over driften.
Punkt 3: PU ansøges om brug af Frie midler til
finansiering.
19. Kirkeværgen indstiller vedrørende det store orgel
Kirkeværge Jens Korsgård Larsen orienterede om
og kisteorgel til drøftelse og beslutning:
### problemet med det store orgel, samt med det lille
kisteorgel.
1. På kirkens store orgel udskiftes den gamle
pneumatiske trækmaskine til en ny motor, fabrikat Menighedsrådet beslutter, at begge opgaver
iværksættes.
Heuss, med potentiometer. Der etableres et lille
Kirkeværgen undersøger, om priserne holder.
bukværk af fyr, som maskinen stilles på. Det
bestående svelletrin genanvendes. Pris 45.500 kr. Menighedsrådet godkender begge punkter som
indstillet og anbefaler, at det lille kisteorgel bruges
inkl. moms, kørsel og opholdsomkostning.
lidt oftere evt. til ”Børnetime” og andet.
2. Kirkens kisteorgel monteres med en enklere, og
PU ansøges om finansiering via Frie midler til begge
mere lufttæt forbindelse mellem orgel og
opgaver.
blæsermotor. Forbindelse ændres til en fleksibel
kanalstuds. Arbejdet omfatter forberedelse i
værkstedet samt montering i orglet i kirken. Pris
22.500 kr. inkl. moms, kørsels- og
opholdsomkostning.
Udføres de to ting på samme tid, vil der kun påløbe
én gang kørsel og opholdsomkostning.
Orienteringer fra:
20. a. Formanden.
1.Jens Kristian Eriksen fortalte om synsrapporten for
1. Synsprotokol 2020.
# 2020. En hel del skal udføres her i 2020.
2. Budget 2021. Budgetsamråd torsdag den 10/9.
2. Der er budgetsamråd onsdag d. 26. august 2020 i
3. Udmelding om ny provst. Lisbeth Damgren
Thisted Kirkecenter.
tiltræder 15.08.2020.
3. Vores nye provst Lisbeth Damgren tiltræder 15.
4. DOKS Stiftskonvent flyttet til 2021.
august.
5. Koncert med musikere fra Aalborg
4. Orientering. Skulle have været i 2020.
Symfoniorkester fredag den 21. august.
# 5. Orientering. Kirken er reserveret.
20. b. Præsterne. Orienteringer.
Anette Udmark: Dåbspuklen er ved at være afviklet.
Der afholdes lørdagsdåb med flere dåb.
20. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om ferieafviklingen for
personalet. Løse fridage er skemalagte.
20. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
20. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Medarbejdermøde afholdes den 20. august 2020.
20. f. Udvalgene.
1. Aktivitetsudvalget- Folder 2020-21_Sogneaftener. #
Drøftelser:
21. Kirkens liv og vækst.
22. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
22. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Den Folkekirkelige udviklingsfond 2021.
2. Fremrykket udbetaling af lønmodtagernes
feriemidler har ikke betydning for
menighedsrådenes budgetter.
3. Forsikringsenheden. Nyhedsbreve juni, juli.
4. Betalt spisepause m.m.
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5. Ny bekendtgørelse. Midlertidig fravigelse af regler.
6. Menighedsrådspostkassen skifter udseende.
7. COVID-19. Ajourførte retningslinjer 8.7.2020.
8. Udmelding landskirkeskat + udligningstilskud 2021
9. Ny regnskabsinstruks Folkekirkens lokale kasser.
10. Projektlederkursus d. 18 - 20.11.2020.
22. b. Stiftet:
1. Stiftsmenighedsrådsstævne afholdes d. 8. maj 2021. 1. Dato sættes i kalenderen.
2. Sommerferie i Aalborg Stift. Ændring af telefon og
åbningstider.
3. Introkursus for nyansatte tirsdag d. 3.11.2020.
4. Nyhedsbrev juni 2020, Juridisk Afdeling.
5. Ansættelse af ny provst Thisted Provsti 15.08.2020.
22. c. Provstiet:
1. Provstikontoret holder ferielukket uge 30, 31 m.m.
2. PU mødereferat 23.06.2020.
3. PU delreferater 23.06.2020:
Lapidarium, MR optagelse, kirkegårdstakster.
22. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Vil du fortsat modtage nyt fra EG?
2. Bibelselskabet: TV-stationen SAT-7 rækker ud til
skolebørn under Coronapandemien og tilbud.
3. Børnesagens Fællesråd: Konfirmation.
4. Folkekirken.dk: Sommer i kirken.
5. Jobcenter: Udenlandsk arbejdskraft.
6. Samvirkende Menighedsplejers årsmøde-dagsorden
7. Bibelselskabet. Det bliver en travl sensommer.
23. Evt.
Ingrid Horslund omkring entre til koncerter.
Jens Peter Knudsen omkring antal af personer til det
årlige syn.
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?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

Ingrid Visby indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.57.

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

