Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 5/05 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Sonja Gøttrup, Svend Erik Fosgaard.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Mona Klit.
02. Godkendelse af referat fra april.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/05(16.00) MR 2/6 2022.
Beslutninger: Punkt 05-08:
05. Budgetkvartalsrapport 1. kvartal 2022

Side 1 af 3
MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Mona Klit indledte med at fortælle om dåben og dens
betydning.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

## Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik budgetkvartalsrapporten for 1. kvartal 2022.
Menighedsrådet godkender rapporten med den bemærkning, at kirkegården fakturerer primo februar
helårlig faktura. Derfor et stort overskud i 1. kvartal.
Faktureringen sker for at forenkle arbejdsgangen og
spare tid på kirkegårdskontoret.
06. Foreløbig budgetudmelding 2023.
Formand H.C. Krøyer orienterede om det foreløbige
Forslag til budget forelægges menighedsrådet på MR- budget for 2023, hvor der arbejdes med en fremmødet i juni.
# skrivning i forhold til 2022 på 0%. De overordnede
rammer er meldt ud af provstiet. Der arbejdes lige nu
med budgettet både på kirkekontoret og på kirkegårdskontoret.

07. Ønske om fælles hjemmeside og kalendersystem
for kirke, kirkegård og Drenge-Mandskor. Alle parter
er positivt indstillet.
FU indstiller, at medieudvalget udarbejder et forslag
snarest muligt.

Menighedsrådet beslutter, at der arbejdes videre med
budgettet før endelig godkendelse på MR-mødet i juni
2022.
I forlængelse af Regnskab 2021 blev der noteret, at
ved budget 2023 skal der ses på korets, kirkegårdens
og kirkens hjemmeside. b. Næste skridt frem mod en
ny hjemmeside og et nyt fælles kalendersystem.
Økonomi/budget 2022:
Kirkens hjemmeside: 3.600 kr.
Korets hjemmeside: 6.200 kr.
Kirkegårdens hjemmeside: 2.310 kr. (2021)
Total: 12.110 kr.
(Hertil kalender udgifter for kirkegården.)
Tilstrækkelig driftsøkonomi for en samlet hjemmeside
vurderes årligt til 15.000 kr. Hertil kan følge udgifter
til SMS forbrugsafhængig. Udvalget indstiller
enstemmigt, at vi skal have en ny samlet hjemmeside
og et nyt kalendersystem leveret af DKM, Danmarks
Kirkelige Mediecenter snarest muligt. DKM tilbyder
at overføre data og sætter hjemmesiden op, så den i
videst muligt omfang lægger sig op ad nuværende
design m.m. Pris fra januar 2022 for kirkens
hjemmeside for overflytning: 6.000 kr. inkl. moms.
Udvalget indstiller, at beløbet tages over driften i
2022.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra
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medieudvalget, om igangsætning af arbejdet med ny
fælles hjemmeside og kalendersystem.
Udvalget indkalder snarest til møde med DKM + relevante brugere af systemet.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU omkring
godkendelse af de to puljer der er oprettet i provstiet.

08. En pulje til digeomkostninger samt en pulje til
kirkegårdsomkostninger er oprettet i provstiet.
FU indstiller til godkendelse.
Orienteringer fra:
09. Formanden.
a. Orientering. Mona Klit deltager.
a. Invitation til festgudstjeneste d. 5. juni 2022 for den
nye biskop.
#
10. Præsterne. Orienteringer.
Benne Taekele Holwerda omkring 2. pinsedags gudstjeneste ved Førby Sø d. 6. juni kl.11.00. Hvert pastorat skal lave lidt praktisk arbejde inden.
Kirkens Korshær har åbningsfest.
Ny sorggruppe for skilsmisseramte ægtefæller.
11. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om kurser for ansatte ved
kirkecentret.
12. Kirkeværgen. Orienteringer.
a.Kirkeværge Jens Korsgård orienterede om det matea. Kirkecenterstatus.
# riale, med revideret økonomi for det nye Kirkecenter,
b. Planlægning af syn 2022.
der d. 24. april 2022 er sendt til behandling i provstiudvalget omkring vurdering mht. licitationstidspunkt
og endelig stillingtagen til finansiering. Formand og
kirkeværge er inviteret med til møde i provstiudvalgets tirsdag d. 10. maj 2022.
b. Synsdato for 2022 bliver torsdag d. 9. juni 2022.
Plan over dagen udleveres sammen med referatet fra
MR-mødet. Tilmelding nødvendigt.
Orientering om økonomien omkring vandproblemerne
på kirkegården.
13. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Der afholdes medarbejdermøde tirsdag d. 31. maj kl.
13.00. Efter mødet vælges ny medarbejderrepræsentant. Efter 7 år som medarbejderrepræsentant stiller
kordegn Jesper Hoffmann ikke op i næste periode.
14. Udvalgene.
21-4-22: Referat fra arbejdsmiljøudvalgsmøde.
#
15. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
16. Kirkens liv og vækst.
17. Evt.

Geert Stentoft omkring kirkegårdsudvalgsmøde.
1. september 2022 inviteres MR-medlemmer til at
mødes på kirkegården kl. 15.00 for at se arbejdet på
kirkegården. Invitation sendes ud sammen med indkaldelsen til MR-mødet i september.
Mona Klit omkring ”Kulturnatten” fredag d. 16. september 2022 med overskriften ”En tidsrejse”. Hjælp
til oprydning kl. 21.00 søges. Tilmelding på MRmødet i september.
Bent Bisgaard omkring kirketasker til gudstjenesterne. Kirke-kulturmedarbejderen opdaterer kirketas-
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kerne. Forslag: Taskerne udleveres af kirketjenerne
under 1. salme.
Jens Korsgård omkring vedligeholdelse i præsteboligerne.
Anne-Mette Grønborg omkring Kirkegårdscafe d. 24.
maj kl. 13.00 i Mandsskabsbygningen på kirkegården.

Hvem indleder næste gang?
H.C. Krøyer 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. 20.57

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

