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

Torsdag d. 6/6 2019 kl. 19.00.
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Ringgaard, Sonja Gøttrup, Anne-Mette Referat/beslutninger
Grønborg Sørensen.
Stedfortræder: Irma Skinnerup (afbud).
01. Indledning ved H. C. Krøyer.
H.C. Krøyer indledte med at fortælle om begrebet
”Bekymring”.
02. Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
03. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Der er eftersendt et
musikudvalgsreferat.
04. Næste møde: FU 30/7. MR 8/8 2019.
Mødedatoer taget til efterretning. Ingrid Horslund og
Gitte Ishøy melder afbud til FU 30/7-19. Jens Peter
Knudsen og Bjarne Nielsen afbud til MR 8/8-19.
Beslutninger: Punkt 05-19:
05. Stillingtagen til budget 2020.
På menighedsrådsmødet d. 6. juni 2019 orienterede
a. Ønskelisten. Valg og prioritering af anlæg.
# formand Jens Kristian Eriksen kort om, hvorfra
b. Budget 2020 til behandling og stillingtagen. ## drifts- og anlægsmidlerne kommer. Efterfølgende
c. Deltagere i evt. budgetsamtaler, budget 2020?
fremlagde kordegn Solveig Kamp Christensen
budgettet for 2020. Der arbejdes også i budget
2020 med en fremskrivningsprocent på 0.
De samlede fremlagte driftsudgifter udgør
9.509.460 kr. I forhold til den udmeldte
driftsrammebevilling på 9.414.178 kr. fremkommer
der herved et underskud i budgettet på 95.282 kr.
Ønske om merudgift på bilag 5 i forhold til den
foreløbige driftsramme:
Formål 2:
1. Det blev på menighedsrådsmødet d. 2. maj 2019
besluttet, at ansøge om 60.000 kr. til udskiftning af
40 stole i konfirmand- og korøvelokalet.
Formål 3:
1. Der ansøges om 7.500 kr. til dækning af
lokaleleje i.f.m. konfirmandundervisning.
2. Der ansøges om 7.850 kr. til dækning af 2 %
lønstigning til ikke overenskomstansatte
korsangere.
3. Der ansøges om 21.610 kr. til dækning af
honorarstigning til 2 sangere i.f.m. dåb, vielser og
begravelser.
Forslaget til honorarstigningen blev behandlet og
vedtaget på menighedsrådsmødet d. 2. maj 2019.
Formål 4.
1. Der ansøges om 55.106 kr. til lønstigning til
gartnerne jf. en 3-årig aftale, som blev indgået i
2018.
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2. Den ønskede merudgift på 29.500 kr. til elev på
kirkegården, der står anført i budgetudkastet,
slettes.
Menighedsrådet godkender hermed det fremlagte
budget for 2020.
c. Deltagere i evt. budgetsamtale: Jens Kristian
Eriksen, Kirsten Ringgaard, Mikael Frank
Kristensen og Solveig Kamp Christensen.

06. Stillingtagen til forslag til ændringer i Vedtægt for Jens Kristian Eriksen orienterede. Der er fremkommet
Thisted Kirkegårde.
# flere ændringer, som først skal indarbejdes i udvalget.
Punktet udsættes derfor til et senere møde.
07. Stillingtagen til evt. forsikring af kirkegårdens
Jens Kristian Eriksen orienterede om bilaget
køretøjer.
# ”Yderligere vejledning vedr. ansvarsforsikring for
motoriserede/ motordrevne køretøjer, hvor
færdselsloven finder anvendelse” og muligvis krav
om forsikring af kirkegårdens køretøjer.
Der er afholdt flere møder omkring problematikken.
Mikael F. Kristensen afventer svar fra
”Motorstyrelsen”.
Jens Kristian Eriksen har forsøgt opklaring af sagen
via Thisted Provstiudvalg, Forsikringsenheden og
Landsforeningen af Menighedsråd.
Menighedsrådet deler ansvar med hensyn til en evt.
forsikringspligt og afventer svar fra de pågældende
myndigheder, inden en beslutning træffes.
08. Stillingtagen vedrørende kirkebladet Kirke + Sogn 1. Der skiftes til 3 udgivelser pr. kirkeåret 2020.
i forlængelse af sidste mødes beslutning:
2. Kirkebladet vil fremover følge kirkeåret, så det
1. Tidspunkt for skift fra 4 udgivelser til 3 udgivelser udgives således:
dækkende 4 måneder?
Nr. 1: (dec.-jan-feb-marts) – Nr 2: (april-maj-juni2. Skal kirkebladet følge kirkeåret eller kalenderåret? juli) – Nr.: 3: (aug-sept-okt-nov).
Deadline senest den 20/2, 20/6 og 20/10.
09. Stillingtagen og behandling af forslag til
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
gudstjenestelisten for september, oktober,
september-oktober-november 2019. Der tages
november, (december) 2019.
# forbehold for, at der ansættes en ny præst pr. 1.
september 2019.
Der afholdes Åbent Hus Gudstjenester torsdag d. 19.
marts 2020 og torsdag d. 11. juni 2020.
Godkendt af MR.
10. Stillingtagen til mail med forespørgsel på:
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
1. Lån/leje af Thisted Kirke til et foredrag.
om, at kirken kan udlejes til dette humanitære formål
2. Pris på at låne kirken til humanitære formål?
til samme takst som til en koncert. Menighedsrådet
FU indstiller til godkendelse til samme takst som beder om 3 datoer, som man kan tage stilling til.
til koncert.
Der skal stadig ansøges for hvert arrangement
fremadrettet.
11. Stillingtagen til retningslinjer for begravelser/
Jens Kristian Eriksen orienterede om problematikken.
bisættelser af ikke-folkekirkemedlemmer?
Når der foregår en kirkelig handling med en præst,
Takstregulativ og vedtægt for Thisted Kirke
følger vores personale med.
6.2.2014.
# Usikkerhed om, når det ikke er en folkekirkepræst,
der medvirker. Jens Kristian Eriksen undersøger
problematikken.
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12. Menighedsmøde den 6. oktober 2019.
Stillingtagen til forslag til ordstyrer, plan,
forplejning m.m.?
Bilag fra 2018.
##
13. Opfølgning af menighedsmødet d. 28.10.2018 i
forlængelse af menighedsrådsmødet d. 11.4.2019.
Stillingtagen til svar på bl.a. nadverspørgsmål.

14. Stillingtagen til problemerne omkring afholdelse
af børnekulturnatten.
15. Provstesyn 2019.
1. Kort evaluering.
2. Stillingtagen til evt. modtagne synsrapporter på
DAP inden mødet/alternativt udsættes punktet til
August mødet.
16. Sognepræst Gitte Ishøy har sidste gudstjeneste i
Thisted Kirke søndag den 25. august.
Stillingtagen til nedsættelse af udvalg m.m.?

17. Hjælp til 2. Pinsedags friluftsgudstjeneste til at
dele brød ud ved nadveren og kagebagning.
18. Præstestillingsopslag 21/5 – 10/6 kl. 15.00.
Indkaldelse til orienteringsmøde med biskoppen
onsdag den 12. juni. (Se DAP 14. maj kl. 13.22).

19. Stillingtagen til ændringer i udvalg efter
præsteskifte?
Orienteringer fra:
20. a. Formanden.
1. Frivilligfesten 2019.
2. Information om løn/honorar for
konfirmandundervisning.
3. Klargøring af Islandsvej 39 til ny præst. Status?
4. Midlertidig konstituering i Thisted-Skinnerup
Pastorat.
5. Information om faldskade ved kirken den 3.5.2019.
6. Indsættelse af sognepræst i Thisted-Skinnerup
Pastorat den 2. juni.
20. b. Præsterne. Orienteringer.
20. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
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Jens Kristian Eriksen orienterede omkring
menighedsmødet d. 6. oktober 2019.
Skabelonen fra mødet 2018 følges.
H.C. Krøyer foreslås til ordstyrer.
H.C. Krøyer gennemgik de forskellige scenarier.
Ud fra de indkomne svar fra menigheden, beslutter en
overvejende del af menighedsrådet, at der ved
gudstjenesten kl. 8.30 serveres altervin og ved
højmessen kl. 10.00 serveres der druesaft.
Ved Åbent Hus Gudstjenester, familiegudstjenester
og ved gudstjenester for mennesker med særlige
behov serveres der druesaft.
Ændringen træder i kraft fra 1.september 2019.
Problemerne omkring ”Børnekulturnatten” er løst.
Kirsten Ringgaard har deltaget i møde.
1. Jens Kristian Eriksen orienterede om provstesynet
2019. Synet var præget af grundighed.
2. Synsrapporterne ligger på DAP´en og behandles på
MR-mødet i august 2019.
Orientering.
Der nedsættes et udvalg bestående af Benne Taekele
Holwerda, Ingrid Horslund, Anne-Mette Grønborg
Sørensen og Kirsten Ringgaard til at arrangere en
afskedskomsammen. Gurli Jensen er suppleant.
Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Kagebager:
Ingrid Horslund. Margrethe Højlund spørges om
hjælp til at uddele alterbrød?
Opslaget udløber mandag 2. pinsedag d. 10. juni kl.
15.00. Ansøgninger kan læses på kirkekontoret
snarest efter modtagelsen tirsdag. Mail til MR følger.
Der er indkaldt til orienterende møde med biskoppen
onsdag d. 12. juni med efterfølgende pastoratmøde.
Indstillingsmøde forventes d. 27. juni 2019.
Punktet tages op efter ferien, når den nye præst er
ansat.
1. Fint fremmøde. Omkring 90 deltagere.
Vigtigt at bibeholde festen.
2. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
3. Jens Korsgaard. Stort set på plads.
4. Kirsten Haaber er konstitueret fra 1.7. -14.8.2019.
5. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
Sagen er overdraget til forsikringen.
6. En dejlig dag med ca. 120 deltagere efterfølgende i
Kirkecentret.
Gitte Ishøy besøger kirkegården, afskedskomsammen.
Benne T. Holwerda takker for indsættelsesdagen.
Gurli Jensen. Ferien er på plads for alle medarbejdere.
Opstart på arbejdet omkring ”Personalehåndbogen”
og ”Personalepolitikken”.
Plan for kirke- og kulturmedarbejder Margrethe Højlunds efteruddannelse.
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20. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

20. e. Udvalgene.
1. Korets bestyrelse. Mødereferat 09.05.2019.
2. Musikudvalgsreferat. Mødereferat 14.05.2019.
Drøftelser:
21. Kirkens liv og vækst.
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Der er afholdt medarbejdermøde d. 15. maj 2019.
Kordegn Jesper Hoffmann er genvalgt til
medarbejderrepræsentant.
#

22. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
15. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Falske fakturaer vedr. GDPR.
2. Folkekirkens økonomifolder.
3. Årsrapport fra Fællesfonden.
4. Ny bekendtgørelse og nyt cirkulære om vielse inden
for folkekirken.
5. Kompetencehjørne og ny uddannelsespolitik m.m.
6. Nye aftaler om telefoni og datalinjer.
7. Ny overenskomst og organisationsaftale m.m.
8. Folkekirken som arbejdsplads.
9. Folkekirkens Kirkemusikskoler udbyder mange
forskellige kurser.
22. b. Stiftet:
1. Rapport og idékatalog – Kirken i Sommerlandet.
22. c. Provstiet:
1. Deling af: Yderligere vejledning vedr.
ansvarsforsikring for motoriserede/motordrevne
køretøjer, hvor færdselsloven finder anvendelse.
2. PU 09.04.2019 Mødereferat.
3. PU 07.05.2019 Mødereferat.
4. 2. Pinsedag Malle Strand – 10/6 kl. 11. Kage m.m.
22. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Danske Sømands- og Udlandskirker. Information.
2. Materiale fra fyraftensmøde vedr. GDPR.
3. Indsamling af økonomiske midler til
menighedsplejens arbejde.
23. Evt.
Provst Mariann Amby har 25års jubilæum.
Ingrid Horslund viderebringer hilsen fra MR.
Henry Højberg Nielsen omkring hjælp til plakater til
sommerkoncerter. Man kan skrive sig på liste.
Ingrid Horslund har været på landsmøde, hvor der var
snak om, at vi søger en ny præst til Thisted.
I ”venteposition” til senere:
1. Helhedsplan. Thisted Kirkepark.
2. Stillingtagen til Nationalmuseets
Besigtigelsesrapport fra 23.01.2017. MR 10, 2017,
FU 27.11.2018.
3. Kirkedige projekt Gl. Kirkegård ved kirken.
4. Menighedsmøde 2018. Opfølgning.
5. Udskiftningsplan af LED pærer i kirken?
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen

Benne Taekele Holwerda indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 22.12.
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Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
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NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

