Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 8/03 2012 kl. 19.15.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Lynbech, Leif Damsgaard Jensen,
Gitte Ishøy, Poul Henning Poulsen.
Stedfortræder: Bodil Højberg, Hans-Jørgen
Clausen.
01. Indledning ved Lone Kofod
02. Godkendelse af referat
03. Godkendelse af dagsorden
04. Kirkens liv og vækst

05. Næste møde: FU 27/3, MR 12/4.
06. Thisted Kirke:
a. Indvendig istandsættelse. Siden sidst.
b. Klokkespillet. Siden sidst.

07. Kirkegården:
a. Helhedsplan m.m. Siden sidst.
b. Grandækningssatser.
c. Mulighed for begravelse af senaborter.

08. Regnskab 2011 + bilag
######
Papirudgave kan hentes/ udleveres på mødet.

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

Referat/beslutninger

Lone Kofod talte om den digitale udvikling i samfundet
med tilbageblik til Grundtvig og den tids samfund.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Dog mangler et punkt omkring
koncertplanen 2012 for Drenge-mandskoret. Det tages op.
Kirsten Ringgaard talte om kirkeministerens forslag om
ligestilling af homoseksuelle og de tilhørende ritualer.
Et emne, der helt sikkert vil blive diskuteret en del i
kirkelige kredse i den nærmeste fremtid.
Mødedatoer taget til efterretning.
a.)Niels Christensen orienterede om, at arbejdet med
renovering af Thisted kirke er i udbud nu. Der er licitation
d. 28. marts 2012. Det blev besluttet, at lige efter
licitationen ses tilbudene igennem af
byggeudvalget/arkitekt og forelægges derefter MR på et
ekstraordinært møde i påskeugen d. 2-4-2012 kl. 16.30.
Eneste punkt er stillingtagen til licitationen. Der afholdes
møde om farvesætning d. 25. april 2012 kl. 15.00
Udvalget arbejder med hvilket inventar vi skal have –
herunder bl.a. tavler til salmenumre – skal det være
digitalt eller hvad? Udvalget har været på tur til Skjern for
at få inspiration. Udvalget kommer med forslag til den
videre beslutning i MR.
b.)Niels Christensen orienterede om udviklingen. Nye
tegninger af spillekabine er sendt til Stiftet. Der arbejdes
med indhentning af priser.
a.) Der er kommet svar fra stiftet d. 13. februar 2012. Der
bakkes op om, at arbejdet deles op i etaper i årene fra
2013 og frem til 2017. Kirkegårdsudvalget undersøger,
hvilke fonde der kan søges. Rådgivningsfirmaet til fonde SUELL - bruges i det videre arbejde. Når pengene er
fundet, sendes ny ansøgning til stiftet.
b.) MR besluttede at tilbyde en 60 % og en 100% `s
grandækningssats. Der er behov for begge satser. Der
orienteres på hjemmesiden www.thistedkirkegaard.dk.
c.) Sally Enevoldsen orienterede om begravelse af
senaborter. Der arbejdes videre med problematikken bl.a.
med sygehuset. Vi afventer udmelding fra provstiet.
Kordegn Solveig Kamp Christensen og kasserer Kirsten
Ringgaard gennemgik regnskabet for 2011, der balancerer
med et overskud på 180.265,84 på driften. Resultat af
anlæg balancerer med et overskud på 1.601.002,39 kr.
Alt i alt en samlet resultatopgørelse på 1.781.268,23 kr.
MR godkendte enstemmigt regnskabet for 2011.
Frie midler fra 2011 overføres til 2012.
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# Preben Nørgaard Christensen gennemgik regnskabet for
koncerter i 2011. Resultatet balancerer med et lille
underskud på 8.494,47 kr.
MR godkendte enstemmigt koncertregnskabet.
10a. Koncertplan – ekstra punkt
a.) Preben Nørgaard Christensen gennemgik
10b. Koncertbudget 2012
# koncertplanen for 2012. P.g.a. kirkens renovering bliver
der ingen sommerkoncerter. Den 27. juni 2012 afholdes
koncert i Thisted Musikteater. MR godkender
koncertplanen og koncerten i Thisted Musikteater.
b.) Preben Nørgaard Christensen gennemgik
koncertbudgettet. MR godkender budgettet.
11. Thisted Folkekor forespørger om
MR beslutter at betale annoncen, da der er tale om en
annoncebetaling
# gudstjeneste. Ønskes placeret under provstirubrikken.
12. Thisted FDF Orkester.
MR har behandlet forespørgslen og afventer en nærmere
Ansøgning om kørsel.
# beskrivelse af, hvad det vil koste – evt. med
deltagerbetaling. Jens Kristian Eriksen tager kontakt til
Hilmar Horslund, og vi afventer en ny ansøgning.
13. Vestergadeprojekt.
Jens Kristian Eriksen orienterede fra mødet d. 20.02.12.
Nyt fra mødet d. 20.02.12.
Der afholdes møde i Kirkecentret d. 9. marts 2012
omkring projektet. Jens Kristian Eriksen, Lone Kofod og
Niels Christensen deltager sammen med folk fra
kommunen. MR giver de tre deltagere mandat til at gå i
dialog omkring ”kirkesiden”. MR giver tilladelse til at
betale bidraget på 42.860 kr. på Kirkecentersiden.
14. Ungeråd ”Ungdom og kirke”.
#
Jens Kristian Eriksen orienterede. Præster og
sognemedhjælper prøver at finde en egnet person.
15. Diakoniudvalget. Opgaver.
#
Orientering fra Kirsten Agger omkring diakoniudvalgets
arbejde. MR bakker op om de tiltag, udvalget har.
Udvalget ansøger om 800 kr. ekstra udover de 3000 kr.
der er afsat på budgettet – vedtaget af MR. Udvalget
ansøger om at blive medlem af ”Samvirkende
menighedsplejer”. MR bevilger 1300 kr. til projektet.
16. Kontaktpersonen orienterer.
21.marts er der medarbejdermøde i mandskabsbygningen
på kirkegården.
Lone Kofod afholder MUS-samtaler med medarbejderne i
den nærmeste fremtid.
a.) Forelagt MR af Jens Kristian Eriksen og Sally
17. Orientering v. formanden:
a. Momsafløftning 2012, kirkegårdsarealtal. # Enevoldsen.
b.) Der er syn ved Thisted Kirke d. 12. april kl. 8.00.
b. Syn i 2012.
c.) Orientering fra mødet i Thisted Kirkecenter d. 1. marts
c. Valg til menighedsråd d. 13.11.12.
2012. Der arbejdes videre frem mod valget.
d. Mødelængde m.m.
d.) Møderne må ikke være for lange. Tages op til debat
e. Menighedsmøde?
senere.
e.) Orientering.
18. Efterretningssager: (Se mere på ITS.)
a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Årsafslutning 2011 – En opdatering.
2. Høring: Lovforslag om vielse af par af samme køn.
3. Husk momsregulering ved årsafslutning.
4. Justerede løntilskudskvoter for 2012.
5. Middelkirkens konstruktioner –
ny vejledning til brug ved restaurering.
6. Landsforening af Menighedsråd: Brev til KM.
Høring: Mulighed for indgåelse af ægteskab for
personer af samme køn og præsters ret til at undlade
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at vie.
7. Nyhedsbrev af 7.februar 2012 vedrørende
rekrutteringskampagnen til menighedsrådsvalget.
8. Høring om betænkning 1527.
9. Om valget i 2012.
10. Informationsbrev nr. 17.
11. Forsøg med menighedsrådsvalg.
12. Protokollat til HK-overenskomst for
folkekirken.

11. Tages op til debat på næste møde.

b. Stiftet: (Se mere på ITS.)
1. Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
2. Dåb i Thisted Kirkecenter.
3. Årsmøde i Aalborg Stift for DSUK 23.03.12.
4. Kursus: Facebook og folkekirken.
5. Invitation: Inspirationsdag om diakoni i
Aalborg Stift d. 24.03.12.
6. Aalborg Stiftsavis nr. 1- 2012.

#

c. Provstiet: (Se mere på ITS.)
1. Plan for regnskabsaflæggelse 2011 + budget 2013.
2. Til menighedsrådene i Thy.
Tilbud om arrangementer for kirkekunst.
3. Svar på anmodning om at overføre bevilgede
anlægsbeløb til andre anlægsopgaver.
4. Godkendelse af ændring i kirkegårdsvedtægt.

d. Udvalgene:
1. Kirkegårdsudvalgsreferat 01.02.12.
2. Musikudvalgsreferater 01.11.11 + 07.02.12.
e. Præsterne.
f. Indkommet post:
1. DKM Danmarks kirkelige mediecenter:
Informationsbrev om støtte til ”Debat der batter”.
2. Ungeråd ”Ungdom og kirke”
3. Kirkeligt Medieakademi. Kursuskatalog 2012.

19 Evt.

Der blev samlet 63.472 kr. ind ved sogneindsamlingen
d. 4. marts 2012

20. I ”venteposition” til senere:
a. Ideer fra målsætningsseminaret.
Hvem indleder næste gang?

Ingrid Horslund indleder næste gang.

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 97920823, 20468796.
jke@mvbmail.dk

Mødet sluttede kl. 22.20.

NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. ITS = Bilag på IT-Skrivebordet.

