Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 1/3 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Ringgaard, Bjarne Nielsen (uden
afbud).
Stedfortræder: Irma Skinnerup (Afbud).
01. Indledning ved Sonja Gøttrup.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 20/3. MR 5/4 2018.
Beslutninger: Punkt 05-09:
05. Behandling af regnskab 2017 og beslutning/
disponering vedrørende regnskabet.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Sonja Gøttrup indledte med at fortælle om sin
barndom og om begrebet tillid.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.

Punktet udsættes til MR-mødet d. 5. april 2018, da
##? regnskabet for 2017 endnu ikke foreligger.
Der mangler tal fra kirkegårdens område.
06. Stillingtagen til udkast til kirkegårdens vedtægter. Jens Kristian Eriksen gennemgik udkastet.
#? Menighedsrådet godkender udkastet til kirkegårdens
vedtægter med følgende bemærkninger:
s. 10. Under afsnittet ”Kapel”: ”Udsmykning af
kapellet foretages ikke” rettes til ”Udsmykning af
kapellet foretages ikke af personalet og evt.
udsmykning fjernes af de pårørende indenfor aftalt
tidsramme”.
s. 11. Under afsnittet ”Reglement for ikke
medlemmer” rettes ”Højtideligheden skal være …”
til ”Højtideligheden skal være tilendebragt betids af
hensyn til efterfølgende højtideligheder”.
s. 11. Der rettes også i sidste pind i dette afsnit
omkring de 30 min. ”Såfremt tidsrammen på de
fastsatte 30 minutter overskrides” rettes til ”Såfremt
tidsrammen ikke overholdes”.
Det tilrettede udkast sendes videre til provstiet til
endelig godkendelse.
07. Den lokale kirke som samlingssted ved tragiske
Menighedsrådet beslutter, at der nedsættes et udvalg
ulykker og store katastrofer.
til at arbejde med opgaven. Udvalget består af: Jens
Stillingtagen til biskoppens opfordring.
# Kristian Eriksen (indkalder), H.C. Krøyer samt Gitte
Ishøy.
08. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til
Menighedsrådet beslutter at give 1000 kr. i støtte til
kirketeltet på Nibe Festival.
# kirketeltet på Nibe Festival.
09. Stillingtagen til økonomisk dækning af
Menighedsrådet beslutter, at menighedsrådets
menighedsrådets beslutning den 1. februar 2018
beslutning om forplejning før MR-møderne findes
om forplejning før MR møderne.
økonomien på formål 3 og formål 6.
Orienteringer fra:
10. a. Formanden.
1.) Plan over synsdagen taget til efterretning.
1. Program for syn af kirke, øvrige bygninger og
2.) Jens Kristian Eriksen orienterede om planen for
præsteboliger 2018 tirsdag den 22. maj.
# regnskabsaflæggelse 2017 og budget 2019.
2. Plan for regnskabsaflæggelse 2017 + budget 2019. # 3.) Man kan stadig nå at melde sig som indsamler på
3. Folkekirkens Nødhjælps indsamling d. 11. marts.
kirkekontoret eller til Kirsten Ringgaard, som er
tovholder.
10. b. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte kort om
arbejdet med børnetimer.
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10. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
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Gurli Jensen orienterede om personalet - bl.a. kurser
m.v.
De vinterfyrede gartnere på kirkegården starter d. 12.
marts. Alle medarbejdere orienteres ved afsked og
ansættelse af gamle/nye medarbejdere.

10. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

10. e. Udvalgene.
1. Børn-unge-familieudvalgsreferat 30.01.2018.
2. Kirkegårdsudvalgsreferat 21.02.2018.
3. Mennesker med særlige behov. Referat 23.02.18
4. Mennesker med særlige behov. Institutioner 2018
Drøftelser:
11. Kirkens liv og vækst.
Hvem er menigheden ved Thisted Kirke?
Er der nogle, vi har glemt at invitere?

#
#
#
#

12. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
12. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. 25. maj 2018 – er Folkekirken klar til den nye
databeskyttelseslov?
2. Orientering til menighedsrådene om den første
lønkørsel i det nye FLØS.
3. Ny praktikordning gælder også folkekirken m.m.
4. Inddrivelse af gæld i Folkekirken.
5. Ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirkeog præsteembede kapitalen.
6. Orientering vedr. regulering af satser for
Folkekirkens konsulenter.
7. Meddelelse fra Kirkeministeriet. Vedr. Cirkulærer
angående ringning med kirkeklokkerne i anledning
af HKH Prins Henriks død samt om kirkebønnen for
Dronningen og det kongelige hus og
mindehøjtidelighed i kirkerne.
8. Fakturering af lokalfinansierede præster.
9. Frustration over nyt lønsystem vokser m.m.
12. b. Stiftet:
1. Den lokale kirke som samlingssted ved tragiske
ulykker og store katastrofer. (Se dagsorden)
2. ”Folkekirkens Mission”: - op med vinduet…
3. Afholdelse af en mindehøjtidelighed i kirkerne m.m
4. Årsmøde – Danmission, Aalborg Stift – 17.3.2018.
12. c. Provstiet:
1. Orientering.
2. Plan for regnskabsaflæggelse 2017 samt budget
2019 (Se dagsorden)
3. Provstesyn 2018.
4. PU mødereferat 8.2.2018.
12. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Kursustilbud fra Samvirkende Menighedsplejer.
2. DSUK Årsmøde den 16. marts 2018.
3. Distriktsforeningen Nordthy. Dagsorden
generalforsamling d. 13. marts.
4. Kresten Mogensen og Thisted. Tilbud om foredrag

Anne-Mette Grønborg Sørensen kom med et oplæg
omkring, hvem menigheden ved Thisted Kirke er.
Husker vi alle grupper? Er menigheden dem som
”plejer at være der”? Er menigheden ”dem som
kender kirken”? Eller hvem er menigheden? Er der
grupper, vi glemmer? Når vi alle grupper?
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”Norges” forlis i 1904.
5. EU's Persondataforordning 25. maj 2018 – skal
tages ganske alvorligt af danske MR!
6. Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 21.4.18.
7. Vind en fest til jeres konfirmander. Lodseddelsalg.
8. Foredrag om (musik) livet i lukket fængsel.
9. Kulturelt Samråd. Invitation til repræsentantskabsmøde 13.3.2018 kl. 19.00, Musikteatret.
10. Bibelselskabet. Tilbudsoversigt.
13. Evt.

Side 3 af 3

Der er kommet en henvendelse angående
kvoteflygtninge.
Husk at lukke døren mellem sal og køkken.

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

Jens Korsgård indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 20.29.

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

