Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 19/5 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Jens Peter Knudsen.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
00. Kirketjener Stine Holm Lauritsen præsenteres.
01. Ingen indledning ved Geert Stentoft.
Venter til næste gang.
02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 2/6. MR 11/6 2020. FU indstillet.
Beslutninger: Punkt 05-16:
05. Stillingtagen til flytning af MR den 4. juni?
FU indstiller: MR torsdag den 11/6 kl. 19.00 og
FU tirsdag den 2/6 kl. 15.30.
06. Stillingtagen til ansøgning fra TGI, Thisted
Gymnastik og Idrætskultur, om lån/leje af kirken
den 30. november kl. 19.30 til julekoncert med
Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.
#
FU indstiller: Samme procedure som i 2019.
07. Stillingtagen til forslag om filmlicens.
Info fra Folkekirkens Konfirmandcenter m.m.
#
FU indstiller: Ingen licens. Se bilag.
08. Orientering om flytning af konfirmationerne.
#

09. Informations- og samtalemødet om Folkekirkens
Liturgi. Arrangement sammen med Skinnerup.
Siden sidst?
FU indstiller: Udsæt sagen i et år. Præsterne skal
anmode om at få punktet med igen en gang i 2021.
10. Menighedsrådsvalg 2020.
1. Hvordan vil Corona-situationen påvirke
Tidsskemaet m.m.?
Landsforeningen 11.05.2020:
Orienteringsmødet om menighedsrådsvalg 2020
kan afholdes frem til 21. august.
2. Menigheds- og orienteringsmøde den 9.6.2020
er udsat. Nedenstående til behandling for at være
klar, når mødet kan afholdes.
a. Stillingtagen til forslag til ordstyrer?
b. Forslag til dagsorden.
#
c. Stillingtagen til køreplan.
#
d. Stillingtagen til opgavefordeling.
#
FU indstiller:
Orienteringsmøde udsættes til f.eks. 4. august
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Stine Holm Lauritsen præsenterede sig selv.

Referatet fra marts godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer indstillet af FU taget til efterretning.
FU 2/6-20 og MR 11/6-20. Se punkt 5.
Menighedsrådet beslutter, at de mødedatoer, der er
indstillet af FU, tages til efterretning. FU 2/6-20 og
MR 11/6-20.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU og
beslutter, at TGI kan leje Thisted Kirke for et beløb på
2.000 kr. mandag d. 30. november 2020 til en koncert
med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om ”Ingen
licens”.
Konfirmationerne er flyttet igen. Denne gang til
august og september måneder. Se endelige datoer på
hjemmesiden.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
om at udsætte sagen i et år. Udskydes til 2021.
Præsterne skal anmode om at få punktet med igen en
gang i 2021.
1. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
Orienteringsmødet udskudt 2 gange. Først til 12. maj
og dernæst til 9. juni. Men på grund af Coronasituationen og dermed antal mulige deltagere også i
juni måned, er det besluttet, at orienteringsmødet kan
afholdes helt frem til 21. august med efterfølgende
valgforsamling d. 15. september 2020.
2. Jens Kristian Eriksen gennemgik forslag til
ordstyrer (H.C. Krøyer), dagsorden, køreplan og
opgavefordeling, så vi er klar. Menighedsrådet
beslutter derefter at følge indstillingen fra FU om at
afholde orienteringsmødet i starten af august.
Der kommer snarest en dato fra valgbestyrelsen.
Samme aften afholdes årets menighedsmøde.
Valgbestyrelsen har efterfølgende besluttet, at
orienteringsmødet afholdes tirsdag den 18. august
kl. 19.00.
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11. Budgetkvartalsrapport 2020, 1.kv.
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## Kasserer Kirsten Ringgaard gennemgik budgetkvartalsrapporten for 1. kvartal 2020.
Menighedsrådet godkender rapporten.

12. Budget 2021.
a. Stillingtagen til ønskelisten/bilag senere.
b. Informationsbrev af 2.4.2020 budget 2021.
c. Thisted Menighedsråds indsatsområder.
Behov for justeringer?

a. Jens Kristian Eriksen gennemgik de indkomne
# budgetønsker for 2021. Der arbejdes også i 2021 med
## en fremskrivning i forhold til 2020 med 0 %.
# Anlægs- og driftsønsker for 2021 udarbejdes på et
revideret bilag og medsendes til næste MR-møde.
Det blev på mødet vedtaget:
- Tilskud til frivilligfesten. Bilag senere.
-

Ansøgning om ”Lønudvidelse til sekretærbemanding på kirkekontoret”. Behandles på det
lukkede møde.

Der arbejdes videre med budgettet før endelig
godkendelse på MR-mødet i juni 2020.
b.) Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
c.) ”Sorggrupper” tilføjes på listen under
”Målsætninger for hele valgperioden”.
13. Stillingtagen til Frivilligfestens økonomiske
Menighedsrådet beslutter, at der i 2020 kan
Rammer og indhold.
# overflyttes 3.000 kr. fra aktivitetsudvalgets konto.
14. Stillingtagen til Corona beslutninger om antal
a. Menighedsrådet beslutter efter opmåling, at der
deltagere i tjenester/bisættelse/begravelse m.m. i
indtil videre må være 70 deltagere + betjening til en
a. Thisted Kirke
## gudstjeneste eller kirkelig handling. Kirketjenerne +
b. Vestre Kapel
præster tæller antal. Der skal foretages en revideret
c. Liturgiforslag m.m.
# opmåling i kirken. Møde onsdag d. 20. maj i kirken
FU indstiller: Der skal foretages en revideret
med formand, kirkeværge, præster, kirketjener,
opmåling i kirke og kapel, hvor også ”folk i
organister m.m.
samme husstand” bør indregnes.
• Menighedsrådet beslutter, at der skal være
menighedssang under gudstjenesten.
• Der laves foreløbigt 70 sanghæfter til hver
gudstjeneste, også morgengudstjenester.
• Der kan kun være en dåb pr. gudstjeneste – også
morgengudstjeneste. Der må være max. 20
dåbsgæster.
b. Menighedsrådet beslutter, at der skal foretages en
revideret opmåling af Vestre Kapel. Møde onsdag d.
20. maj i kapellet med formand, kirkeværge, præster,
m.m.
c. Præsterne gennemgik liturgien i den næste periode.
Præsterne anbefaler, at der indtil 1. september er
gudstjenester uden nadver. Information ved
gudstjenester. Der kan laves hjemme-altergang.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra
præsterne angående liturgien og nadveren.
d. On-line gudstjenester. Skal de evt. fortsætte i en
eller anden form? Tages op på et senere møde.
Henry Højberg Nielsen og Kirsten Ringgaard
undersøger det tekniske + forhold omkring GDPR.
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15. Syn af kirke, øvrige bygninger og præsteboliger
2020 tirsdag den 2. juni.
#
1. Regler for syn af kirke, øvrige bygninger og
Præsteboliger.
#
Husk tilmelding til forplejning senest ?? til JKE.
2. Gennemgang af protokollerne fra 2019. ## ## ##
3. Synsprotokol 2018.
#
4. Husk opdaterede inventarlister til JKE senest 28/5.
FU indstiller til en senere dato i juni og med
begrænset deltagelse.
16. Gudstjenestelisten august-september-oktobernovember 2020.
Gudstjenesterne i Thisted Kirke i perioden.
#
Orienteringer fra:
17. a. Formanden.
1. Kirketjener Stine Holm Lauritsen præsenteres om
muligt på næste MR.
2. Info om negativ forrentning af indestående midler.
3. Svar fra PU på ansøgninger behandlet 21.04.2020.
4. Thy Mors Flygelforening.
5. Orientering om beslutning om filmoptagelse i
Thisted Kirke,
6. Orientering om beslutning vedrørende lokalt
4. maj arrangement.
7. Klima- og energitiltag. Spørgeskema.
8. Provstens nyhedsbrev 2 – 2020.
#
9. Kirkegårdscafé den 26. maj er aflyst.

17. b. Præsterne. Orienteringer.

17. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

17. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
17. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
17. f. Udvalgene.
1. Arbejdsmiljøudvalgsreferat 25.02.2020.
2. Aktivitetsudvalgsreferat 13.05.2020.
Drøftelser:
18. Kirkens liv og vækst.
19. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
19. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Fællesfondens årsrapport 2019.
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1. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
2. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
3. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU om at
flytte synsdatoen til en senere dato i juni. Synet er
flyttet til tirsdag den 16. juni (oprindelig planlagt til
tirsdag d. 2. juni) og med begrænset deltagelse af
kirkeværge, bygningskyndig, formand + personalet de
forskellige steder.
16. Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
aug-sept-okt-nov. måneder 2020. Der tilføjes en
morgengudstjeneste søndag d. 16. august.
1. Se punkt 00.
2. Orientering v. Jens Kristian Eriksen. Betydning af
negativ forrentning.
3. Orientering – se DAP. Bl.a. Kirkegårdsvedtægter
godkendt. Byggesag videre til Stiftet. Arrangement
med Anne O. Bevilling på 10.000 kr. fra provstiets
aktivitetskonto i 2020.
4. Orientering V. Jens Kristian Eriksen omkring ThyMors Flygelforening. Vi har del i et flygel til brug ved
evt. koncerter.
5. Orientering omkring optagelse omkring 4. maj –
befrielse.
6. Arrangementet blev aflyst. Der var klokkespilskoncert ved Svend Ole Kombak og lys i vinduerne.
7. Videre til Stiftet.
8. Orientering v. Jens Kristian Eriksen.
9. Aflyst p.g.a. antal. Orientering v. Jens Kristian
Eriksen.
Natkirke aflyst d. 4. juni da by-night i Thisted er aflyst.
2. pinsedag: Drive-in-gudstjeneste ved Synopalhavnen. Erstatter arrangement ved Egebaksande.
Gurli Jensen orienterede om Coronatiden. Restferie +
afspadsering afholdt i de sidste måneder.
Personalet tilbage igen i kirkecentret.
Arbejdsmiljøkursus for arbejdsmiljøgruppen i juni
måned.
Kirken under observation omkring tab af vand. De
kan ikke finde noget. Kirketjenerne orienteres.
Opstart efter Corona tirsdag d. 19. maj for ansatte i
kirkecentret.

#
#
Vi har haft aktive præster i Coronatiden på de sociale
medier + på plejehjemmene.

Thisted Menighedsråd
2. Ændring, hvis I sender nyhedsbreve.
3. Tidsopgørelse – Personregistrering, 4/2019+1/2020.
4. Boligbidrag og varmebidrag for tjenesteboliger
forhøjes fra 1.8.2020.
5. Klar til genåbning af kirkerne m.m.
6. KM brev af 21. april 2020. Justering af
retningslinjer.
7. Ansøgningsfrist for den nye kirkeistandsættelsesordning er 1.9.2020.
8. Orienteringsmødet er udsat til den 9. juni m.m.
9. Ny bekendtgørelse om om orienteringsmødet m.m.
10. Forsikringsbidrag for de lokale kasser i 2021.
11. Ny mulighed for at hjælpe folkekirkens
Leverandører i lyset af Corona-virus.
12. Opdatering vedr. aftale om afvikling af frihed i
forbindelse med covid-19.
13. Kirkeministeriet har ændret frister.
14. Regulering af værdien af værdipapirer i
forbindelse med kvartalsrapporten.
15. Genåbning – retningslinjer lader vent på sig m.m.
16. Bekendtgørelse om orienteringsmødet på vej.
17. Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af
folkekirken på vej.
18. Opdatering vedr. begravelser og bisættelser.
19. b. Stiftet:
1. Vejledning til begravelser – opdateret 1.5.2020.
2. Vejledning om mulighed for midlertidig fravigelse
af regler om møder i forbindelse med
præsteansættelse.
3. Vedr. Klokkeringning ifm. 75 året for Danmarks
befrielse.
4. Aflyst – Introkurset for nyansatte 14.05.2020.
5. Påskehilsen fra Biskoppen.
6. Når et menneske dør: Afsked under Coronaepidemien.
7. Generel vejledning om urnenedsættelser under
Covid-19 restriktionerne.
8. Orientering om nye regler om udskydelse af ferie.
9. Kirkerne i påsken.
10. Information om aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i
forbindelse med Covid-19.
11. Kirketællinger fortsætter.
12. Ny procedure vedrørende bygge- og
istandsættelsessager.
13. Ansatte på kirkegårdene – ny udmelding om, at de
kan udføre deres arbejde 24.03.2020.
14. Opfordring til alle menighedsråd fra biskopperne
vedrørende aftenringning kl. 17.
15. Vejledning vedrørende anvendelse af transmission
fra kirkerne i forbindelse med Coronasituationen.
16. Udvidet vejledning til præster og kirkebetjening i
forbindelse med begravelser/bisættelser 25.3.2020.
17. Vejledning om arbejdets tilrettelæggelse på
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kirkegårdene 25.03.2020.
18. Brev fra biskoppen d. 9. maj 2020. Så kom den tid.
19. Brev fra biskoppen:
Stillingen som provst i Thisted Provsti.
20. Brev fra biskoppen den 14. maj 2020: Endnu ingen
retningslinjer for genåbning af kirkerne.
19. c. Provstiet:
1. PU Mødereferat 10.03.2020.
2. Nyhedsbrev 2 – 2020.
3. Fællesannonce: Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2020.
4. Budgetudmelding 2021.
19. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Snaksammen.dk. Hjælp til fællesskabet i en svær tid
2. Thisted Varmeforsyning. Årsrapport 2019 m.m. og
Indkaldelse til generalforsamling
3. Materialebanken: Ældre og demente – støtte i
Coronatid.
4. Bibelselskabet. Fængslede finder fodfæste i
Bibelens fortællinger.
5. DSUK. Beretning og regnskab 2019.
6. Personalekonsulenten. Vejledende time – lønblad.
7. Kirketeltet, Nibe Festival 2020. Overførsel til 2021.
8. Bibelselskabet. Påsken 2020. Anmodning om støtte.
9. Kulturelt Samråd repræsentantskabsmøde 2020.
20. Evt.
Kirsten Ringgaard siger tak for online-gudstjenester i
påsken og påskepyntning ved kirken.
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?
Hvem indleder næste gang?

Geert Stentoft indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.25.

Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk
NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

