Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 2/12 2021 kl. 17.00: Bemærk tidspunktet.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Gurli Jensen, Svend Erik Fosgaard, Jens Peter
Knudsen.
Stedfortræder: Jannie Rask Vestergaard
01. Indledning.
02. Godkendelse af referatet fra november 2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 21/12 MR 6/01 2022.
Beslutninger: Punkt 05-9:
05. Forslag fra kirke- kulturmedarbejderen omkring
juniorklub.
#

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

Ingen indledning denne gang.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Anette Udmark
melder afbud til MR-mødet d. 6. januar 2021.

Menighedsrådet følger indstillingen fra FU, og godkender projektet fra kirke- kulturmedarbejderen om at
supplere minikonfirmandtilbudddet med en juniorklub
FU indstiller til godkendelse i foreløbigt et år.
4 gange om året i foreløbigt et år, med løbende evaluEvaluering ønskes foretaget løbende.
ering.
06. Stillingtagen til forslag til koncertplan og budget
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at der
for 2022.
## på MR-mødet i januar 2022 skal foreligge et revideret
budget, hvor der er taget stilling til bl.a. følgende:
FU indstiller følgende:
Ansøgninger til fonde, billetindtægterne, markedsførFU har behandlet forslag til koncertplan og budget for ing og honorarer til kunstnerne i juli måned m.m.
2022, og har følgende kommentarer og spørgsmål:
Hvor langt er ansøgninger til fonde og hvor realistisk Rådet tager til efterretning, at musikudvalget vil forevurderes de at være?
tage en kvartalsmæssig budgetopfølgning.
FU mener, at billetindtægterne er højere end det – på
baggrund af tidligere års billetindtægter – er realistisk
at fastsætte.
Skal indtægterne højere op, er det FU´s opfattelse, at
der vil være behov for mere markedsføring end der er
budgetteret med.
FU foreslår, at der foretages en vurdering af det hensigtsmæssige i at anvende stort honorar til kunstnere i
juli måned hvor der – på trods af mange turisters
tilstedeværelse – ikke er mange tilhørere.
FU ønsker, på baggrund af det ovenstående, et revideret budget til forelæggelse på mødet i januar 2022.
07. Drøftelse af og stillingtagen til Coronapas-kontrol Menighedsrådet beslutter, at der skal vises Coronapas
ved julegudstjenesterne.
til alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre
arrangementer i kirkecentret fra mandag d. 6. decemFU indstiller, at der anvendes Coronapas ved alle
ber 2021 og foreløbigt frem til d. 6. januar 2022. Både
handlinger/arrangementer m.v. i kirken og på Vestre i Thisted Kirke og på Vestre Kapel.
Kapel efter d. 12. december 2021.
Budskabet vil blive kommunikeret på hjemmeside,
Vi mangler frivillige til at kontrollere Coronapas.
gitter, Facebook, meddelelser, plakatsøjler, nyhedsbrev m.m.
Mona Klit Østergaard laver plan over hjælp til kontrol
af Coronapas ved gudstjenesterne og de kirkelige
handlinger frem til 6. januar 2022, sammen med kontaktperson Gurli Jensen.
08. Stillingtagen til flytning af Natkirke fra Aktivitets- Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
udvalg til Diakoniudvalg.
natkirkeaktiviteterne flyttes til diakoniudvalget fra
aktivitetsudvalget fra december 2021.

Thisted Menighedsråd
Side 2 af 2
FU indstiller, at menighedsrådet godkender, at Natkirkeaktiviteterne flyttes til Diakoniudvalget fra Aktivitetsudvalget gældende fra december 2021.
09. Stillingtagen til ansøgning fra Sognets Dagligstue. Menighedsrådet beslutter, at bevilge Sognets Daglig#
stue 2500 kr. til afvikling af juleaften. H.C.Krøyer
orienterer Sognets Dagligstue.
10. Formandsorienteringer:
11. Præsterne. Orienteringer.
12. Kontaktpersonen. Orienteringer.
13. Kirkeværgen. Orienteringer.

14. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

Anette Udmark: Jul for de små børn er aflyst i næste
uge. Præsterne skal vise Coronapas til provsten.
Kirkeværge Jens Korsgård Larsen orienterede om
budgettet for ”Forgyldning af vejrhane, kors og
kuppel”. Overslaget lyder på 40.000 kr. inkl. moms.
Thisted Håndværkerforening yder, efter ansøgning, et
tilskud på 40.000 kr.
Orientering om flagstang ved kirken. Kirkeværgen har
undersøgt pris på ny flagstang med indvendig line.
Pris: 12.000 kr. incl. moms. Kirkeværgen laver ansøgning til FU.
Lamperne i kuplerne i kirken trænger til renovering.
Kirkeværgen laver ansøgning til FU.
Ved mødet hos gartnerne var der tale om mistanke af
skimmelsvamp i garagen ved mandskabsbygningen.
Sagen gives videre til kirkeværgen.

15. Udvalgene:
a. Referat fra menighedsmødet d. 31. oktober 2021. #
b. Referat fra møde i kirkegårdsudvalget d. 10. november 2021.
#
16. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.
18. Evt.

Geert Stentoft og Jens Korsgård Larsen omkring
adventskransens ophængning og kæder.
Jens Kristian Eriksen omkring beregning af besparelse ved brug af LED-pærer. Det kan godt betale sig at
benytte dem.

Hvem indleder næste gang?
Mona Klit Østergaard 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. 18.19.

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

