Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 2/9 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Henry Højberg Nielsen, Mona Klit, Ingrid
Visby, Gurli Jensen
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C. Krøyer.
02. Godkendelse af referatet fra august 2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 28/9 MR 7/10 2021.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Status på Kirkecenterprojektet og evt. beslutning
affødt af økonomiske overvejelser.
Thisted Kommunes lokalplan vedtaget. #

06. Tilbud fra Kristelig Dagblad om nyhedsorientering. Opmærksomhed på opsigelseskriterier. #
FU indstiller til godkendelse.

07. Orienteringer fra formanden:
a.) Menighedsmødet 31. oktober 2021. Udvalgenes
opgaver.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

H.C. Krøyer indledte med at fortælle et lille eventyr
om skabelsen.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Under punkt 7 tilføjes et punkt
b. (JKE)
Mødedatoer taget til efterretning.
Der er afholdt byggemøde mandag d. 30. august 2021.
Der afholdes nyt byggemøde tirsdag d. 14. september
2021.
Lokalplan 1-032 Thisted Kirkecenter, Thisted er vedtaget d. 16.08.2021 med mulighed for at opføre et
kirkecenter på ca. 1000 kvm i én etage. Lokalplanen
giver også mulighed for at anlægge et parkeringsareal
i planområdets nordvestlige del, hvor der i dag allerede er anlagt parkering.
Der gøres endvidere opmærksom på, at tilladelse eller
dispensation efter planloven bortfalder, hvis den ikke
er udnyttet, 3 år efter at den er meddelt.
Der er ikke indkommet bemærkninger i den offentlige
høring.
Kirkeværge Jens Korsgård orienterede som formand
for byggeudvalget om status i projektets økonomi.
Den samlede økonomi skal revideres p.g.a større udgifter efter Coronatiden på materialer og arbejdsløn.
Menighedsrådet laver en principgodkendelse, i forhold til byggeudvalgets indstilling, om at søge provstiet om en udvidet anlægsramme til byggeriet. De
enkelte punkter, herunder specielt rådgiverhonoraret,
undersøges nærmere inden der ansøges. En medfølgende redegørelse vil vise driftsudgifterne i det nye
kirkecenter.
Byggeudvalget formulerer og sender ansøgning med
ændringer til provstiet. Ansøgningen sendes til menighedsrådet til orientering.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
om at tilmelde organisationen til Kirke.dk, som er et
uafhængigt, digitalt fagmedie for beslutningstagere,
præster, ansatte og folkevalgte i dansk kirkeliv.
Abonnementet løber i 12 måneder. Om et halvt år
tages beslutningen op til fornyet overvejelse i.f.m.
budgetlægningen.
a. H.C. Krøyer orienterede om de enkelte udvalgs opgaver ved menighedsmødet d. 31. oktober efter højmessen.
b. Jens Kristian Eriksen redegjorde for valget til prov-
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08. Præsterne. Orienteringer.
a.) Status på minikonfirmandundervisningen. #

09. Kontaktpersonen. Orienteringer.
10. Kirkeværgen. Orienteringer.
a.) Information om igangsatte synsopgaver.

11. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
12. Udvalgene:
a.) Musikudvalgsreferat. #
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stiudvalget, hvor Thisted Menighedsråd ikke de næste
4 år er repræsenteret.
Anette Udmark omkring link til bispevalget.
Børnekulturnatten d. 17. september er under udarbejdelse.
Benne Taekele Holwerda omkring tilmelding af de
nye konfirmander.
Anne-Mette Grønborg Sørensen omkring julepakker.
Ingrid Horslund deltager i mødet d. 6. oktober kl.
10.00 på rådhuset. Provsterne i Thisted og Sydthy
Provsti skal se på strukturen i forhold til bl.a. præsternes arbejde på grund af underbemanding.
Antallet af minikonfirmander er i de senere år faldet
markant. Derfor afprøves her i Thisted Sogn nye former, hvor man har dem i længere tid ad gangen, men
ikke så mange gange. Antallet af timer følger de obligatoriske 18 timer. Det giver mere tid og ro i en travl
hverdag for minikonfirmanderne. Kirke- kulturmedarbejderen vil arbejde for at øge samarbejdet med
skolernes kristendomsundervisere.
MUS-samtaler er i gang. Vikararbejde planlagt.
Kirkeværge Jens Korsgård orienterede om de igangsatte synsopgaver:
1. Arbejdsmiljømæssige opgaver er prioriteret først.
Øvrige opgaver prioriteres efter synsprotokollen.
Kalkning af tårnet i 2021 efter konfirmationerne.
Lyd i kirken: Jens Peder Knudsen tager sig af at orientere personalet.
Vejledning omkring seksuel chikane er nu indarbejdet
i Personalepolitikken. Kan ses på hjemmesiden.
Medieudvalget henstiller til, at når kirkebladet har
deadline, så skal alt være på plads omkring billetsalget af hensyn til antal koncertdeltagere.
Musikudvalget tager problemet op. Formanden tager
kontakt til kontaktpersonen, hvis løsningen indebærer
interpersonelle ændringer.

13. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
14. Kirkens liv og vækst.
15. Evt.

Ingrid Horslund efterlyser sælgere til høstgudstjenesten d. 26. september.
Jens Peter Knudsen omkring brugen af chromebooks.

Hvem indleder næste gang?
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

Mødet sluttede kl. 21.57.
Jens Peter Knudsen indleder næste gang.
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NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

