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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 6/2 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Kirsten Ringgaard, Ingrid Horslund, Sonja
Gøttrup, Jesper Hoffmann.
Fraværende: Bjarne Nielsen.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved Erik Odgaard.

Referat/beslutninger

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25/2. MR 5/3 2020.
Beslutninger: Punkt 05-17:
05. Godkendelse af ”Regnskabsinstruks for
Folkekirkens lokale kasser” 2019/2020 + Bilag. ##
06. Momsfradragsprocenter, afgørelse fra
Landsskatteretten. Regnskab 2019.
Stillingtagen til valg af metode for
momsberegning.
#
FU indstiller til valg af metode C.
07. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til
kirketeltet på Nibe Festival 2020.
#
08. Henvendelse fra Sognets Dagligstue.
Tak og Sognets Dagligstue 30 års fødselsdag.
#
09. Korets aftale med Aalborg Symfoniorkester.
Honorar for 20.12.2019 til koret.

##

10. Stillingtagen til opkrævning af sogne-kontingent
for 2020 medlemskab af ”Kirke og Film”.
#
11. Stillingtagen til forslag til revideret regler for
udbetaling af kørselsgodtgørelse.
#
12. Menighedsrådsvalg 2020.
1. KM: Vejledning til menighedsrådsvalget 2020.
2. Stiftet: Frister, I skal være opmærksomme på i
forbindelse med menighedsrådsvalget 2020.
3. Andet?
13. Informations- og samtalemødet om Folkekirkens
Liturgi i Thisted 11.11.2019.
Køreplan for de 4 emner til drøftelse i 2020:
Gudstjeneste, Dåb, Nadver, Autorisation
(Folkekirkens liturgi/ Hvem bestemmer?)
Stillingtagen til præsternes forslag til dato.
#

Erik Odgaard indledte med at fortælle noget om det at
tro, om at fare vild, og om at møde en, som kan
hjælpe med at vise os på rette vej igen. Erik talte om,
hvor vigtig næstekærligheden er, og at der er opgaver
for os alle.
Referat godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning.
Menighedsrådet godkender Regnskabsinstruks + bilag
for 2019/2020.
Menighedsrådet godkender metode C, idet
fællesomkostningerne på Kirkegården anvendes til
momsfri omsætning indenfor momslovens
anvendelsesområde.
Menighedsrådet beslutter at støtte kirketeltet i Nibe
med 1.000 kr.
Menighedsrådet beslutter at imødekomme
ansøgningen fra Sognets Dagligstue om lån af
Kirkecenterets køkken + sal den 22.8 – 23.8.2020.
Menighedsrådet beslutter, at indtægten fra
kirkekoncerten den 20.12.2020 tilfalder Thisted
Kirkes Drenge- og Mandskor.
Benne Holwerda undersøger, hvordan det forholder
sig med filmlicenser.
Punktet behandles på et senere menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet godkender det reviderede regelsæt,
som er udarbejdet i januar 2020.
1. Information videregivet.
2. Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 12. maj
2020 kl.19.00 i Kirkecenteret.
Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september
2020 kl. 19.00 i Kirkecenteret.
Menighedsrådet godkender forslag fra præsterne om
at lave et arrangement i samarbejde med Skinnerup
Menighedsråd søndag den 14.6.2020.
Der er forslag om at starte med en
forklaringsgudstjeneste i Thisted Kirke. Der er forslag
om en vandring med udgangspunkt fra Skinnerup
Kirke med indlagte ”poster” undervejs med konkrete
spørgsmål til Folkekirkens Liturgi.
Under kaffen på Skinnerup Vandrehjem laves der en
opsamling på udvalgte emner. Vandringen er åben for
alle interesserede og slutter med en andagt i
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Skinnerup Kirke.
Præsterne arbejder videre med planlægningen.
14. Stillingtagen til udarbejdelse af retningslinjer for
Menighedsrådet beslutter, at der nedsættes et ad hoc
placering af overskydende kirkebænke i
udvalg med den opgave at udarbejde forslag til
forbindelse med arrangementer/gudstjenester.
retningslinjer for oprydning og forslag til alternativ
Stillingtagen til forslag på sidste MR om
placering af evt. overskydende inventar i kirken.
nedsættelse af et ad hoc udvalg med den opgave at Udvalget består af: Jens Korsgaard Larsen indkalder
udarbejde forslag til retningslinjer for oprydning
Anne-Mette G. Sørensen, Ingrid Horslund, Gurli
og forslag til alternativ placering af evt.
Jensen og en af organisterne til et møde.
overskydende inventar i kirken.
15. Stillingtagen til forslag fra præsterne om ændring Menighedsrådet godkender som et forsøg forslag fra
af lørdagsdåb til lørdagsgudstjenester.
# præsterne om ændringer af planlagte lørdagsdåb 11/7,
15/8, 12/9 og 24/10 til ”åbne” lørdagsgudstjenester
med dåb kl. 10.00. Kordegn medvirker. Efterfølgende
søndage er der ingen morgengudstjeneste kl. 8.30.
Kontaktperson kontakter kirkegårdsleder angående
blokering af handlinger kl. 11.00 på ovennævnte dato.
Forsøgsordningen evalueres på menighedsrådsmødet
den 5. november 2020.
16. Gudstjenestelisten april-maj-juni-juli 2020.
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten med
Gudstjenesterne i Thisted Kirke i perioden.
# følgende ændringer:
Søndag den 5.4. kl. 19.30 ændres til kl. 8.30.
Lørdag den 11.7 kl. 9.30 ændres til kl. 10.00.
Lørdag den 15.8 kl. 9.30 ændres til kl. 10.00.
17. Projekt Thisted Kirkecenter.
Jens Korsgård orienterer om, at processen kører.
1. Siden sidst?
Arkitektfirmaerne præsenterer forslagene engang i
2. Næste skridt?
marts. Menighedsrådet kan deltage. Byggeudvalget
har mødepligt. Tages op på lukket møde i april.
Orienteringer fra:
18. a. Formanden.
1. Provstens Nyhedsbrev 1.2020.
# 1. Information videregivet.
2. Plan for regnskabsaflæggelse 2019
2. Information videregivet.
samt budget 2021.
#
Forberedende budgetmøde den 1.4.2020.
3. Forslag til kirkegårdsvedtægt bedes udfyldt og
3. Information videregivet.
returneret til provstiet til godkendelse inden 1. april. 4. Information videregivet.
4. Digitale kirkegårdskort webinar?
5. Jens Korsgaard Larsen undersøger pære leverandør.
5. Klimapolitik i Folkekirken?
6. Går planmæssigt.
6. Status for udarbejdelse af regnskab 2019?
7. H.C. Krøyer og Egon Kjær Sørensen arbejder på
7. Folkekirkens Nødhjælp.
sagen.
Sogneindsamling søndag den 8. marts. Status?
18. b. Præsterne. Orienteringer.
Anette Udmark orienterer om planlægningen af et
arrangement med tidligere minikonfirmander d. 14/3.
Brug for frivillige i.f.m. undervisning af store
minikonfirmandhold.
Foreslår, at menigheden står op ved udgangssalmen.
18. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterer om, at en prøvelsessag er i
gang i Kirkeministeriet angående uddannelsen for
Kirke og Kulturmedarbejdere.
18. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
Der arbejdes på at få igangsat lækagesporing i Kirken.
18. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Afbud.
18. f. Udvalgene.
1.
Drøftelser:
19. Kirkens liv og vækst.

Thisted Menighedsråd
20. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
20. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Åben telefon, uddannelser, tjekke arbejdstilladelser,
Koda afgift ved brug af musik i kirken.
2. Anmodning om begravelse eller ligbrænding.
3. GIAS- Nyhedsbrev om brugsret til gravsteder og
skabeloner til afgørelser.
4. Vejledning til menighedsrådsvalget 2020.
5. Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling er på
dagsordenen m.m.
6. Vigtig information vedr. ansøgning til Den Statslige
Kompetencefond.
7. Forsikringsenheden. Nyhedsbrev januar 2020.
20. b. Stiftet:
1. Frister, I skal være opmærksomme på i forbindelse
med menighedsrådsvalget 2020.
2. Introkurser for nyansatte 6.2. og 14.5.2020.
3. Orientering om ny ferieaftale, som træder i kraft
1. sept. 2020.
20. c. Provstiet:
1. Delreferat fra PU møde 14.01.2020, svar på
ansøgning vedrørende fældning af træer på Vestre
Kirkegård.
2. PU mødereferat 14.01.2020.
20. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Distriktsforening Nordthy 6.2.2020.
2. Invitation til DSUK årsmøde 20.03.20 i Aalborg
Stift.
3. Mange bibelselskaber kom under pres i 2019.
4. Invitation til Samvirkende Menighedsplejers
årsmøde 2020 den 25. april.
5. Frivillige til KFUM-KFUK Børnefestival 2020.
6. Tilbud. 4 aktuelle navne gode til kirkekoncerter.
21. Evt.
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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. Udskiftningsplan af LED pærer i kirken?
5. Ændringer i Vedtægt for Thisted Kirkegårde.
Hvem indleder næste gang?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

Henry Højberg Nielsen indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.18.

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

