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MENIGHEDSRÅDSMØDE

Referat/beslutninger

Torsdag d. 5/5 2011 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Niels Christensen.
Stedfortræder: Bodil Højberg
01. Indledning ved Lone Kofod.
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst

05. Næste møde: FU 31/5, MR 9/6.
06. Forslag til kirkeværgevedtægt?

# på mail?

07. LM: Delegeretmøde 27. – 29.maj 2011.
Se Menighedsrådenes blad 4.2011.
08. Sognemedhjælperansøgning om besøg i 2012.
E-mail 04.04.2011.
09. På vej mod menighedsmøde 2011.
Hvornår og hvordan?
10. Portoudgifterne.
Mødeindkaldelse, referat m.m. ud elektronisk?

11. Fotografering i kirken?
Hvad kan accepteres?

Godkendt
Godkendt
Evaluering af kirkepilotprojektet. Orientering af Esther Jørgensen ,
Johanna Poulsen og Dianna Lynggaard . God oplevelse som gerne må
føres videre. De unge finder ud af, at der er plads til dem i kirken.
Piloterne fik et godt udbytte af deres kursus i København. Der er lavet
en evaluering på skrift af de unge. Der arbejdes på, hvordan man får
evt. nye kirkepiloter sat i gang med arbejdet. Aktivitetsudvalget og
Unge-udvalget arbejder videre med ungdomsgudstjenesterne.
Deadline for FU og MR-dagsorden d. 26/5- kl. 18.00.
Går ud fra standartvedtægten der findes på IT-skrivebordet. Denne er
rettet til lokalt i enkelte paragraffer. Forslaget diskuteret og vedtaget
med ændring i § 15 linje 2 - ”er ansvarlige og selv” slettes.
Kirsten Clausen deltager som distriktsdelegeret.
Ansøgning om besøg i 2012 imødekommet.
FU indstiller:
Afholdes efter højmessen søndag d. 9.okt. 2011. Forslaget vedtaget.
Det blev vedtaget at sende indkaldelser og referater ud på mail. Store
udskrifter over 5 sider udskrives og udleveres. Leif Damsgaard
Jensen og Kirsten Clausen går imod forslaget. Man kan få materialet
sendt ud med post, hvis man ønsker det. Kontakt og aftal med
kirkekontoret. Hvis et rådsmedlem får et pc-problem med elektronisk
postmodtagelse, informeres formanden snarest muligt.
Reglerne for fotografering i kirken, specielt ved dåb, konfirmation og
lign. blev diskuteret. Vi fortsætter som nu og er opmærksom på
udviklingen.
Ansøgningen imødekommet.

12. Ansøgning fra Nordvestjysk Pigekor
om lån af kirken.
#
Ansøgningen imødekommet.
13. Børne- og Juniorklubben spørger om lov til
igen at bruge kirkegårdens plæne
v/missionshuset til By Night d. 3.juni.
14. Kvartalsrapport 1.kv. 2011.
# på mail? Kvartalsrapporten blev gennemgået af Kirsten Ringgaard. Art- og

formålskontoplan blev forklaret. Menighedsrådet skal koncentrere sig
om formålskontoplanen.

15. Kontaktpersonen orienterer.
16. Orientering v. formanden:
a. Mandskabsbygningen. Siden sidst.
b. Thisted Kirke. Renovering. Siden sidst.
c. Klokkespillet. Siden sidst.
d. Præsteboligen Islandsvej 39. Siden sidst.
e. Niveauregulering v/rådhusmur. Siden sidst.
f. Helhedsplanen for kirkegården. Siden sidst.
g. Præstestillingen. Siden sidst.
h. Møde med Thy Mors Energi. Siden sidst.
i. Budget 2012. Skal være godkendt og klar
senest 15.juni.

a. Åbent hus 13. maj 13-16 - offentligt
b. 18/4 –2011: Brev sendt til Stiftet via Thisted Provsti.
c. Tilladelse givet for at gå videre med bestilling af klokkerne. Der er
et restbeløb på 61.200 kr. - finansieres?
d. Der opføres et redskabsskur.
e. Gelænder mangler, men er undervejs!
f. Sally Enevoldsen gennemgik helhedsplanen for Thisted Kirkepark.
Der arbejdes videre med sagen.
g. Indsætning af vores nye præst Line Kjær Nielsen d. 5. juni 2011 kl.
9.00 i Skinnerup Kirke og kl. 10.30 i Thisted Kirke.
h. Aftale indgået. Vi får 15.700kr.
i. FU indstiller: Forslag til deadline for at komme med ønsker:
Senest søndag d. 15.maj til Jens Kristian Eriksen.

Thisted Menighedsråd
17. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Ansættelse af sognepræst.
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b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Kvartalsrapport for kirkekasser.
OBS: Senest 2 måneder efter kvartalsudløb.
Behandling + indsendelse.
d. Udvalgene:

Intet

e. Præsterne.
f. Indkommet post:
1. PerogPoul. Kursusudbydere. De nye
overenskomster.
2. Ud over rampen? Kirken og de unge.
Indbydelse. (EJ)
3. Møde med Helle Christiansen d. 10.maj
kl. 19.30. Nors Sognehus.
4. Selskabet til støtte for Pakistans kirke.
18. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
b. Opsamling af ønsker.
c. Synsudsatte opgaver?
Evt.: Spørgetid under kaffen.
Mødet afsluttet kl. 21.40.

Hvem indleder næste gang?

Kirsten Clausen indleder næste gang.

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk
NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

