Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 7/6 2018 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Line Kjær Nielsen, Kirsten Ringgaard.
Stedfortræder:
01. Indledning ved Ingrid Visby.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 31/7. MR 9/8 2018.

Beslutninger: Punkt 05-12:
05. Stillingtagen til budget 2019.
a. Ønskelisten. Valg og prioritering af anlæg.
#
b. Budget 2019 til behandling og stillingtagen. ##
c. Deltagere i evt. budgetsamtaler om budget 2019.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Ingrid Visby indledte med at fortælle om ”De små
glæder” her i livet.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Jens Peter Knudsen
melder afbud til MR-mødet d. 9. august. Henry
Højberg melder afbud til FU-mødet d. 31. juli.
På menighedsrådsmødet d. 7. juni 2018, fremlagde
kordegn Solveig Kamp Christensen budgettet for
2019. Der arbejdes også i budget 2019 med en
fremskrivningsprocent på 0.
De samlede fremlagte driftsudgifter udgør 9.236.246
kr. I forhold til den udmeldte driftsrammebevilling på
8.948.499 kr. fremkommer der herved et underskud i
budgettet på 287.747 kr.
På mødet blev det besluttet, at udgiften til en
anlægsgartnerelev på 130.000 kr. overføres til bilag 5,
og indtægter på køb og fornyelse af gravpladser på
8.000 kr. medtages ikke. Derved fremkommer et nyt
driftsresultat A med et underskud på 165.747 kr. Jvf.
”Bilag A”, som medsendes til Thisted Provsti.
Formål 3:
Ønske om merudgift på bilag 5 i forhold til den
foreløbige driftsramme:
På menighedsrådsmødet d. 3/5-2018 blev det
vedtaget, at præsterne skulle udarbejde en begrundet
ansøgning med hensyn til forhøjelsen af konfirmandbudget fra 73.700 kr. til 100.000 kr.
Da der ikke kom en begrundet ansøgning fra
præsterne, er det ønskede beløb i budgettet kun anført
med 17.000 kr. Begrundelsen er, at vi plejer at
undervise 5 konfirmandhold, og i næste periode
forventes det, at der kommer et konfirmandhold
yderligere.
Formål 4.
Udgiften til gartnerelev på 130.000 kr. flyttes.
Anlægsønsker ifølge bilag 6:
Kirkegården: Sikring af usikre gravmonumenter 87.800 kr.
Menighedsrådet godkender hermed det fremlagte
budget for 2019.
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06. Fællesspisningsordning før MR møderne.
Evaluering/Stillingtagen til fortsættelse?
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Menighedsrådet drøftede den nystartede ordning med
at spise sammen før menighedsrådsmøderne.
Menighedsrådet ser det som et godt socialt islæt og
beslutter, at ordningen skal fortsætte som tidligere.
Gudstjenestelisten for september, oktober og
november godkendes af menighedsrådet.

07. Stillingtagen og behandling af forslag til
gudstjenestelisten for september, oktober,
november 2018.
#
08. Stillingtagen til henvendelse fra Skagen Kirke om Menighedsrådet beslutter at tage positivt imod
besøg m.m.
# henvendelsen fra Skagen Kirke.
Thisted Menighedsråd foreslår torsdag d. 13.
september 2018 og torsdag d. 27.september 2018.
Der nedsættes et udvalg bestående af formand Jens
Kristian Eriksen, samt præsterne Gitte Ishøy og AnneMette Grønborg Sørensen.
09. Stillingtagen til anmodning om lån af kirken til
Menighedsrådet godkender, at Thisted Gymnastik og
afholdelse af julekoncert.
# Idrætskultur, TGI låner kirken i november mod et
FU indstiller at udlåne kirken senest slut november gebyr på 2.000 kr. + evt. moms og følger dermed
til TGI mod et gebyr på 2.000 kr. til betjening, lys, indstillingen fra FU.
varme m.m.
10. Stillingtagen til databeskyttelse/procedureMenighedsrådet godkender udvalgets procedurer for
Ændringer i henhold til mødereferat 24.05.2018. # databeskyttelse ved Thisted Kirke.
Bemærk punkt 10 om Lukket MR
Der er lavet en mappe, som findes på kirkekontoret.
mødeindkaldelse via DAP postkassen.
11. Menighedsmøde den 28. oktober 2018.
a.) H.C. Krøyer foreslås som ordstyrer på
a. Ordstyrer forslag: HC. Program, forplejning, andet? menighedsmødet d. 28. oktober.
b. Opfølgning af menighedsmøde 2017.
# b.) Menighedsrådet godkender drøftelsen i FU
FU drøftelse: Udvalgte punkter fra sidste
omkring menighedens prioritering af de enkelte
menighedsmøde med til menighedsmødet 2018, så forslag fra 2017.
menigheden kan prioritere de nævnte områder i
opsamling fra gruppearbejdet, og MR derved få en
fornemmelse af, hvad menigheden prioriterer.
12. Anmodning fra MR medlem om at få 5 minutter til Jens Peter Knudsen omkring Thisted Kirkes kalender.
et kalenderpunkt.
Alle menighedsrådsmedlemmer kan få ”kiggeadgang”
til denne kalender.
Orienteringer fra:
13. a. Formanden.
1.) Orientering ved formand Jens Kristian Eriksen.
1. TVoptagelser.
2.) Der er udarbejdet en synsprotokol omkring synet
2. Synsprotokol 2018.
# ved Thisted Kirke d. 22.maj 2018. Er sendt til
3. Thisted Kommunes Kulturpris 2018 til TKDM.
provstiet.
4. Spørgsmål til By-Night banner på kirkens gelænder. 3.) Stort til lykke til Thisted Kirkes Drenge-Mandskor
5. Status for afskedsarrangement, sognemedhjælper.
med kulturprisen.
6. Indbydelse til fælles-pastorat-dag fredag den
4.) Jens Kristian Eriksen orienterede om, hvorfor
29. juni kl. 16.00.
menighedsrådet ikke ønskede et banner fra Thisted
7. Klokkespil Frivillig Fredag.
Gymnastik & Idrætskultur på kirkens gelænder.
5.) Udvalget har styr på arrangementet, og der er
indbydelse på hjemmeside, i nyhedsbreve m.m.
6.) Skinnerup Menighedsråd har indbudt til fælles
arrangement fredag d. 29. juni. Thisted Menighedsråd
støtter op omkring indbydelsen.
Tilmeldingsfrist søndag d. 24. juni til Thomas
Christoffersen.
7.) Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
13. b. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen fortalte om
”Natkirken”. Endnu en god oplevelse i kirken.
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13. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
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Gurli Jensen orienterede om Svend Ole Kombaks
eksamen i klokkespil fredag d. 8. juni.
Kirketjener Vinni Kragh har været på kirketjenerforeningens årskursus. Svend Ole Kombak til
eksamen i klokkespil.

13. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

13. e. Udvalgene.
1. Børnefamilieudvalg.16.05.2018. Plan.
2. Børnefamilieudvalg. 16.05.2018. Referat.
3. Aktivitetsudvalg 23.05.2018. Referat.
4. Aktivitetsudvalg 23.05.2018. Plan.
5. Diakoniudvalg 29.05.2018. Referat.
Drøftelser: Punkt 14-15:
14. Kirkens liv og vækst.

#
#
#
#
#

15. Der ønskes et gudstjenestepunkt til drøftelse på
førstkommende menighedsrådsmøde.

16. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
16. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Brev om undersøgelse af virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats på arbejdspladser i Danmark.
2. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden maj 2018.
3. Landsforeningen inviterer inden for på Facebook.
4. Hjælpeværktøjer til bogføring og afstemning af løn.
5. Menighedsråds og provstiers aflevering af arkivalier
til Rigsarkivet.
6. 25. maj 2018 – Databeskyttelsesforordningen træder
i kraft. Databehandleraftaler og cirkulærer om
fælles dataansvar m.m. (Se dagsorden).
7. Landsforeningen af Menighedsråd: Vi passer godt
på jeres data.
8. Tid til demokrati. Hurtig hjælp til data-regler. Tal
om tro.
16. b. Stiftet:
1.
16. c. Provstiet:
1. PU mødereferat 12.04.2018.
2. PU mødereferat 02.05.2018.
16. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Folkekirkens Nødhjælp. Jordskælvet i Nepal.
2. Samvirkende Menighedsplejer. Ekstraord. møde.
3. Samvirkende Menighedsplejer, opstartskursus.
4. Info om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning FAR
5. DSUK Tak for støtte.
6. SAT-7 giver håb til kristne i Mellemøsten.
7. Foreningen Norden 1919 – 2019. Invitation til
Stormøde 12. juni.
8. Samvirkende Menighedsplejer informerer om
indsamling og opbevaring af kontaktoplysninger.
17. Evt.

Anne-Mette Grønborg Sørensen omkring afholdelsen
af gudstjenester ved Thisted Kirke. Hvordan/hvad
ønsker man fremover?
Sættes på som punkt til næste MR-møde. Emnet er:
”Drøftelse af gudstjenesteliv ved Thisted Kirke.
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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
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H.C. Krøyer indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.18.

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

