Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/11 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Ingrid Visby, Jens Peter
Knudsen, Kirsten Ringgaard.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved H. C. Krøyer.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/11. MR 3/12 2020.

Beslutninger: Punkt 05-16:
05. Stillingtagen til revideret forslag af tidligere
beslutning: Bilag til FU/MR skal følge deadline
nævnt i ”Mødeplan for FU/MR”.
Hvis det undtagelsesvis ikke kan nås, så senest 1
døgn før mødet, så FU/MR har mulighed for at
forberede sig før mødet.
FU indstiller: Til godkendelse.
06. Budgetkvartalsrapport 3.kv. 2020.
##

07. Stillingtagen til Formål 7000: renter stiftslån
131.250 kr. Skal PU ansøges som sidste år om
tilladelse til at overføre beløbet til nyt kirkecenter?
FU indstiller sagen til godkendelse.
08. Stillingtagen til forslag til indsamlingsliste for
kirkeåret 2020-2021.
#
FU indstiller: Til godkendelse med nævnte forslag:
22. august flyttes tæt på FDFs fødselsdag den 27.
oktober og bytte plads med 24. oktober.
09. Stillingtagen til forslag til koncertplan og -budget
for 2021.
#
FU indstiller til godkendelse med bemærkning:
Rytmisk musik opprioriteres.
10. Hvordan gennemfører vi advents- og
Julegudstjenesterne i denne Corona tid?
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Følger næste gang.
Rettelse til punkt 10: ”og personale” slettes. Referatet
godkendt med denne ændring.
Dagsorden godkendt. Kun beslutningspunkter.
Mødedatoer. Mødedato for MR afhænger af nye
retningslinjer. Konstitueringsmødet d. 17. November
er foreløbigt udsat. (Ikke et digitalt møde).
Menighedsrådet beslutter, at følge indstillingen fra
FU, så bilag undtagelsesvis må sendes af formanden,
så de er fremme senest 1 døgn før mødet.

Formand Jens Kristian Eriksen gennemgik kvartalsrapporten for 3. kvartal. Menighedsrådet godkender
rapporten. Se i øvrigt punkt 7.
Menighedsrådet beslutter at ansøge provstiudvalget
om at overflytte beløbet på 131.250 kr.
(renteudgifter/stiftsmiddellån) til anlæg til projekt nyt
kirkecenter.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, og
godkender indsamlingslisten for december 2020 november 2021 med den bemærkning, at d. 22. august
(FDF´s Missionsprojekt) bytter med d. 24. oktober
(Indenlandsk Sømandsmission).
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU og
godkender den forelagte koncertplan med tilhørende
budget.
Rytmisk musik er opprioriteret i den nye koncertplan.

Forklaringsdelen af gudstjenesten søndag d. 8.
november aflyses. Menighedsrådet beslutter at
afvente og se, hvad udviklingen i den næste tid viser
m.h.t julegudstjenesterne.
11. Stillingtagen til før julearrangement? Udvalg?
Menighedsrådet beslutter at aflyse før
FU indstiller sagen til aflysning.
julearrangementet i 2020.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU. Der startes
12. CORONA-situationen:
med udlevering af 70 sangblade, og efterfølgende laves
a. Stillingtagen til, hvordan man håndterer Coronaen optælling af resterende pladser for at vurdere, hvor
reglerne ”korrekt afstand på kirkebænkene” og
sørger for plads-logistik og anvisning.
# mange der kan være udover. Ekstra kirketjenerhjælp
indkaldes som prøveordning foreløbig frem til nytår.
b. Stillingtagen til notat fra kirketjenerne vedrørende
Corona-reglerne.
# Kirketjenerne kan evt. spørge frivillige om ekstra hjælp,
hvis de finder det nødvendigt.
c. Stillingtagen til udarbejdet Corona-plan for
Covid 19 rengøring.
#
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d. Stillingtagen til kirketjenernes opfordring til
FU/MR drøftelse af tæthed i arrangementer i
respekt for Corona smitterisikoen.
#
FU indstiller:
Start med udlevering af 70 sangblade. Når disse er
udleveret, så laves der en optælling af de resterende
pladser, så alle kan føle sig trygge ved at deltage.
Denne ordning forsøges via ekstra hjælp fra
indkaldt kirketjenervikar i en prøveperiode frem til
nytår. Ordningen testes d. 1/11 Alle Helgens Dag.
13. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
Menighedsrådet beslutter at aflyse ”Børnetime”,
denne Corona tid de næste måneder set i lyset af de ”Babysalmesang”, ”De små synger”, ”Onsdags Café”
seneste udmeldinger fra myndighederne?
og ”Arrangement for sentudviklede” foreløbigt indtil
nytår.
Orientering: Beslutning om allerede aflysninger af
FU 27/10 og på mail 30/11:
Onsdagscafe 4/11, sogneaften 4/11.
Babysalmesang, De små synger og børnetimer
aflyses resten af 2020.
14. Projekt Thisted Kirkecenter.
Når der er noget, der skal besluttes, så kommer det på
Info siden sidst og næste skridt?
som et beslutningspunkt. Punktet denne gang er kun
CUBO honorarrateplan.
# orienteringer. Sagen er nu videresendt til Aalborg
Stift af Thisted Provsti.
15. Stillingtagen til tilbud på montering af rullegardin Menighedsrådet beslutter at godkende indstillingen
i tårnrummet.
# fra FU om et rullegardin i tårnrummet.
FU indstiller: Til godkendelse.
16. Status for projekt livestreaming af gudstjenester? Menighedsrådet beslutter, at formanden undersøger i
Stillingtagen til tilbud.
#? provstiet muligheden om brug af frie midler, og om
det kan nås inden jul. Skolegudstjenesten d. 18.
december 2020 optages forud. Præsterne aftaler
nærmere med skolen og Allan Ekstrøm.
Orienteringer fra:
17. a. Formanden.
1. Orientering ved formanden.
1. Årligt møde med brugerne af kælderlokalerne.
2. Orientering ved formanden.
2. Regnskab 2019 godkendt af PU.
Regnskab 2019 er godkendt af provstiet.
3. Kulturen omkring overholdelse af deadlines og
3. Orientering ved formanden.
respekt for hinandens opgaver.
4. Orientering. Konstituerende møde flyttes.
4. Menighedsrådsvalg 2020.
5. Orientering ved formanden.
Konstituerende møde m.m.? (19. b 2.)
Afventer udviklingen i Corona-situationen.
5. Kirkecentrets højskoledage 30.11.2020 i kirken.
17. b. Præsterne. Orienteringer.
17. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om Corona-situationen på
kirkegården.
Fremadrettet gælder følgende: Har man haft Corona,
skal man fremvise en negativ test, inden man møder
på arbejde igen.
17. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
Jens Korsgård: Flere synsopgaver sættes i gang.
Motor til adventskrans installeres.
17. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Gartnerne efterspørger, om de må sætte en lyskæde på
juletræet ved udstillingspladsen nær klokken.
Menighedsrådet siger ok til en pæn hvid belysning.
Formanden orienterer kirkegården.
17. f. Udvalgene.
1. Aktivitetsudvalget, referat 22.10.2020.
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2. Aktivitetsudvalget, årsplan for sogneaftener 2021.
Drøftelser:
18. Kirkens liv og vækst.
19. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
19. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Håndtering af seksuel chikane og krænkende
handlinger m.m.
2. Opdatering af retningslinjer og FAQ.
3. Inspirationsaften om uddannelse i folkekirken.
4. Delegeret møde bliver digitalt m.m.
5. Opdatering vedrørende indbetaling af feriepenge til
Lønmodtagernes Feriemidler.
6. Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af
Corona/COVID-19 i folkekirken.
7. Invitation til spørgeskemaundersøgelse om
hærværk.
8. Nyt PC-supportforum.
9. Menighedsrådsvalget: Overordnet set en god
oplevelse m.m.
10. Ny version af Folkekirkens Projektmodel.
11. COVID-19:Ajourført FAQ den 26. oktober 2020.
12. Nye Q&As vedr. kravet om brug af mundbind
eller visir.
13. Budgettet for folkekirkens fællesfond er på plads.
19. b. Stiftet:
1. Ny politik for lån i stiftsmidlerne.
2. På den anden side af menighedsrådsvalget –
det konstituerende møde, hvem gør hvad.
3. Introkursus for nyansatte torsdag d. 4.2.2021.
19. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 06.10.2020.
2. Provstens brev om øgede restriktioner, COVID-19.
3. COVID-19. Der arbejdes delvist hjemmefra.
19. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Dansk Miljørådgivning, tilbud.
2. Samvirkende Menighedsplejer.
Kursus: Når kirken og kommunen samarbejder.
3. Mageløs Sommer 2020. Tilbud.
4. Indsamlingslisten 2021.
5. Kollekt-brev fra KFUM´s Sociale Arbejde.
6. Bibelselskabet. Støt flygtninge i Armenien.
7. CVLI Danmark. Film tilbud.
8. Du kan nå at sikre, at du modtager nyt fra EG?
9 Deltag i Kristeligt Dagblads undersøgelse om
seksuelle krænkelser i folkekirken.
10. Bibelselskabet. Bibler til verdens børn.
11. Thisted Distriktsforening, info om
generalforsamling 11.03.2021.
12. Kirkelige julekort og print til formidling
af juleevangeliet.
20. Evt.
I ”venteposition” til senere:
1. Helhedsplan. Thisted Kirkepark.
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Ingrid Horslund takker for blomster og hilsener.
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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
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H.C. Krøyer indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.19.

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

