Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 2/11 2017 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Gitte Ishøy, Bjarne Nielsen, Jens Korsgård
Larsen.
Stedfortræder: Irma Skinnerup (Afbud).
01. Indledning ved Jens Peter Knudsen.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 29/11. MR 7/12 2017.
05. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
05. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Orientering til menighedsråd om anskaffelse,
ændring og istandsættelse of orgler.
2. KMS fagpakke 3: Samarbejde, ledelse og PR.
3. Menighedsråd tager ansvar for økonomien m.m.
4. Menighedsråd skal ikke registrere ”reelle ejere”.
5. Længere adgangskoder til kirkenettet.
6. Nyhedsbrev Forsikringsenheden oktober 2017.
05. b. Stiftet:
1. Indbydelse og program diakonidag 2017, 2. nov.
2. Hans Tausens Fond Kollekt 2017.
3. Introkursus for nyansatte d. 14. nov. 2017.
4. Mellemkirkeligt Stiftsudvalg. Nyhedsbrev oktober.
5. Modtaget brev fra biskoppen på DAP 12.10.2017.
6. Folkekirken får nyt lønsystem.
7. Klokkeringning over hele landet på 500-årsdagen
for reformationen 31. okt. i 15 minutter kl. 16-16.15.
05. c. Provstiet:
1. Svar på ansøgning 5 % midler, terrasse.
2. Valg af læge medlemmer til PU m.m.
05. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Er din arbejdsplads Thisted Kommunes sundeste?
2. Kirkekollekten i jule- og nytårsperioden.
KFUM´s sociale arbejde.
3. Booking af ”Johannes Jørgensen” koncert-foredrag.
4. Indsamling til Allehelgen. Danske Sømands- og
Udlandskirker.
5. Takkehilsen.
6. Bibelselskabet. Bog tilbud m.m.
06. Orienteringer fra:
06. a. Formanden
1. TV optagelse af gudstjenester vedr. Advents- og
Juledags gudstjenester.
2. Menighedsmødet den 29. oktober 2017. Status.
3. Sigurd Barrett Alt om Luther projektet d. 30.10.
4. Biskoppens opfordring til klokkeringning tirsdag
den 31.10.2017 kl. 16.00-16.15.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Jens Peter Knudsen indledte med at fortælle om sin
deltagelse i en konfirmationsgudstjeneste i en kirke i
Aarhus. En gudstjeneste med nærvær. Det gav stof til
eftertanke.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Mødet i december
starter kl. 18.00. Afbud fra: Bjarne Nielsen.

1. Gudstjenesterne løber af stablen d. 8. og 9.
november. Alt er klar. Oversigt ligger i kirken og i
kirkecentret.
2. Menighedsmøde med 57 deltagere. Referat og
beretning kan ses på hjemmesiden. Der arbejdes
videre med de fremsatte forslag i det næste år.
Måske skal vi udvide til kl. 15.00 næste år, så vi kan
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5. Valg til provstiudvalg. PU stedfortrædere for JKE.
6. Arbejdstilsynets besøg d. 22.08.2017. Siden sidst.
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nå at høre fra alle udvalg, og så diskussionen blandt
de fremmødte kan få mere tid.
3. En stor succes. Omkring 1.500 børn fik i tre
omgange en meget stor og fantastisk oplevelse med
Sigurd Barrett.
4. Thisted Kirkes klokker ringede tirsdag d. 31.
oktober 2017 i anledning af ”Reformationsdagen”.
5. Jens Kristian Eriksen er valgt. Erik Odgaard er 1.
stedfortræder og Ingrid Horslund er 2. stedfortræder.
6. Handling er sat i gang.
Anne-Mette Grønborg Sørensen orienterede om en
travl hverdag med konfirmander, TV-optagelser m.v.
Folder fra Skinnerup Kirke omkring den nye
altertavle ”En ny begyndelse”.
Gurli Jensen orienterede om afholdt arbejdsmiljøudvalgsmøde d. 31. oktober 2017. Der er lavet en plan
omkring kirketjenerfunktionen for december måned,
hvor vi kun har en kirketjener.
Gartnerne er meget godt tilfreds med den nye måde at
lave granpyntning på. Det meste kan laves indenfor,
så man undgår mange timer på knæ ude ved gravstederne. Der er afholdt arbejdsmiljøudvalgsmøde d.
31. oktober.

06. b. Præsterne. Orienteringer.

06. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

06. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

06. e. Udvalgene.
1. Børne-familieudvalgsreferat 21.09.2017.
2. Diakoniudvalgsreferat 03.10.2017.
3. Musikudvalgsreferat 03.10.2017.
Drøftelser:
07. Kirkens liv og vækst.
Information om kirkens arbejdspladser.
Organisternes arbejdsområde og funktioner.
Beslutninger, punkt 08-22:
08. Regnskab 2016: Stillingtagen til
a. Revisionsprotokollat.
b. Den uafhængige revisors erklæring.

#
#
#
Organist Niels Granvig fortalte om arbejdet som
organist ved Thisted Kirke.

Jens Kristian Eriksen fremlagde
# revisionsprotokollatet, der behandles og godkendes
# samt underskrives af de tilstedeværende
rådsmedlemmer på mødet d. 2-11-2017.
Den uafhængige revisors erklæring godkendes.

09. Budgetkvartalsrapport 3. kv. 2017.

10. MR-lovens § 11 + § 9.
Valg til de forskellige poster. (Punkterne 10-16)
Valg af formand (MR loven § 11.1)
11. Valg af næstformand (MR loven § 11.2)
12. Valg af kirkeværge (MR loven § 9.1)

Bemærkning: Det modtagne materiale har ikke
afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i
årsregnskabet.
Konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
## Kirsten Ringgaard gennemgik kvartalsrapporten for 3.
kvartal 2017.
Menighedsrådet godkender rapporten.
Jens Kristian Eriksen enstemmigt genvalgt.

H.C. Krøyer enstemmigt genvalgt.
Jens Korsgård Larsen enstemmigt genvalgt.
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13. Valg af kasserer (MR loven § 9.2)
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Kirsten Ringgaard enstemmigt genvalgt.

14. Valg af kontaktperson til kirkefunktionærerne
(MR loven § 9.5)
15. Valg af bygningskyndig (MR loven § 9.8)

Gurli Jensen enstemmigt genvalgt.

16. Valg af underskriftberettiget person
(MR loven § 9.9)
17. Stillingtagen til retningslinjer for behandling af
ansøgninger om tilskud til rejser m.m.

Ingrid Visby enstemmigt genvalgt.

18. Stillingtagen til ansøgning, Palæstina projekt.
(Med igen fra sidst)

Jens Peter Knudsen enstemmigt genvalgt.

#

#

19. Stillingtagen til fundraising Minglabar Myanmar
ansøgning fra 2 personer.
#

20. Dr. Louises Børnehus. (Med igen fra sidst)
Valg af repræsentant til bestyrelsen.
21. Stillingtagen til ny udvalgsstruktur.
Opfølgning på inspirationsdagen.

22. Stillingtagen til før julearrangement? Udvalg?

23. Evt.

#

Forretningsudvalget indstiller følgende forslag til
retningslinjer for rejsetilskud:
1. Adresse i Thisted Sogn.
2. Relevant kirkeligt formål.
3. Indbygget tilbud om foredrag fra rejsen.
4. Beløbsramme på 500 kr.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
og godkender hermed retningslinjerne.
Da ansøger ikke er bosiddende i Thisted Sogn, afslår
menighedsrådet ansøgningen i henhold til de vedtagne
regler i punkt 17.
Menighedsrådet beslutter ikke at støtte projektet, da
arrangementet ikke anses for relevant for menigheden.
Hvis præster, familieudvalget eller andre har interesse
i projektet, vil vi rette henvendelse til ansøgerne.
Menighedsrådet afventer en udmelding fra præsterne,
om der kan findes en repræsentant.
H.C. Krøyer gennemgik den nye udvalgsstruktur efter
forslag fra inspirationsdagen. Enkelte udvalg er lagt
ind under et andet udvalg. Der udleveres en oversigt
over den nye struktur til medlemmer af
menighedsrådet. Menighedsrådet godkender den nye
struktur med enkelte fremkomne rettelser.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Ingrid
Horslund, Gurli Jensen, Anne-Mette Grønborg
Sørensen, Sonja Gøttrup. Arrangementet starter kl.
19.30.
Line Kjær Nielsen. Thisted Sogn deltager som vanlig
i julehjælpsordningen.

I ”venteposition” til senere:
 Helhedsplan for Thisted Kirkepark.
 Museum Thy. Nødvendige papirer i sagen.
 Indskydergarantiordning gælder ikke for MR.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

Ingen indledning næste gang (indgår i punkt 22).
Mødet sluttede kl. 21.27.

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

