Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 11/6 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved Geert Stentoft.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 28/7. MR 6/8 2020.

Beslutninger: Punkt 05-15:
05. Stillingtagen til budget 2021.
a. Ønskelisten. Valg og prioritering af anlæg.
#
FU indstiller: ”3308 Arrangement for frivillige
hjælpere” ændres til 12.000 kr. og ikke som
ønsket 15.000 kr. De manglende 3.000 kr.
findes på ”3700 Foredrags- og mødeaktivitet”
fremadrettet.
b. Budget 2021 til behandling og stillingtagen. ##
c. Deltagere i evt. budgetsamtaler, budget 2021?
FU indstiller som i 2019:
MR 2019-6: Jens Kristian Eriksen, Kirsten
Ringgaard, Mikael Frank Kristensen og Solveig
Kamp Christensen.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Referat/beslutninger
Geert Stentoft indledte med at fortælle om den
situation vi har været i her i Coronatiden bl.a.
omkring kirkens nedlukning, On-line-gudstjenester og
meget andet. Hvilken betydning har det haft for
befolkningen? Sidst lidt omkring betydningen af
”Fadervor”.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Benne Taekele
Holwerda melder afbud til FU og MR. Anne-Mette
Grønborg Sørensen melder afbud til MR.
Henry Højberg Nielsen melder afbud til FU.
På menighedsrådsmødet d. 11. juni 2020 orienterede
formand Jens Kristian Eriksen kort om, de prioriteringer
FU har indstillet. Efterfølgende fremlagde kordegn
Solveig Kamp Christensen budgettet for 2021. Der
arbejdes også i budget 2021 med en
fremskrivningsprocent på 0.
De samlede fremlagte driftsudgifter udgør 9.940.027 kr.
I forhold til den udmeldte driftsrammebevilling på
9.834.434 kr. fremkommer der herved et underskud i
budgettet på 105.593 kr. Forklaring: Der redegøres for
det fremkomne underskud på bilag A, som medsendes
til provstiet.
Menighedsrådet har besluttet at overføre 3.000 kr. fra
aktivitetsudvalgets budget til ”Frivilligfesten” til i alt
12.000 kr. Dette beløb tildeles så fremadrettet.
Ønske om merudgift på bilag 6 i forhold til den
foreløbige driftsramme:
Formål 2:
Der ansøges om yderligere 8.995 kr. til dækning af
kontorlokale til sognepræst.
Formål 3:
1. Der ansøges fremadrettet om yderligere 5.000 kr. til i
alt 14.000 kr. til undervisning/transport af minikonfirmander med særligt behov.
2. Der ansøges om 20.670 kr. til dækning af øgede
lønudgifter til vores organist, som har gennemført en 2årig klokkenistuddannelse.
Formål 4.
Ønske om ekstra sekretærtimer på kirkegården
behandles på lukket møde senere.
Formål 6:
1.Der ansøges om 766.480 kr. til betaling til
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”Lønmodtagernes feriemidler” for perioden 1.9.201931.8.2020.(Til dækning af indefrosne feriepenge.)

b. Menighedsrådet godkender hermed det fremlagte
budget for 2021.
c. Deltagere i evt. budgetsamtale: Jens Kristian Eriksen,
Kirsten Ringgaard, Mikael Frank Kristensen og Solveig
Kamp Christensen.
06. Stillingtagen til lapidarium ansøgning
## Etablering af lapidarium på Vestre Kirkegård:
Menighedsrådet godkender og følger indstillingen fra
FU indstiller:
FU. Ansøgning videresendes til Thisted Provsti.
Ansøgning videresendes til Thisted Provsti.
Ønske om nye åbningstider på kirkegårdskontoret.
07. Stillingtagen til ændring af åbningstiden på
kirkegårdskontoret.
# Mandag, onsdag og fredag fra 9.00-12.00.
Tirsdag og torsdag fra 8.30-12.30.
KGU: Forslag om at ændre åbningstid tirsdag og
Torsdag 16-17 slettes.
torsdag kl. 8.30 – 12.30 med tilføjet tekst: Eller
efter nærmere aftale og så slette torsdag kl. 16.00- Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om
godkendelse af de nye åbningstider.
17.00.
De nye åbningstider er gældende fra 1. juli 2020.
FU indstiller forslag til godkendelse.

08. Kirkegården. Stillingtagen til ønske om ændring
af granpriser for 2021.
#
FU indstiller:
Ansøgning videresendes til Thisted Provsti.
09. Stillingtagen til ønske fra diakoniudvalget om køb
af en let sammenklappelig kørestol.
Stillingtagen til evt. fast placering?
FU indstiller: Ansøgning imødekommes.
FU foreslår en placering i kælderen og hentes frem
til tjenester efter behov.
10. Stillingtagen til flytning af børne-familieHøstgudstjeneste til den 13. september.
FU indstiller: Ønsket imødekommes i respekt for
gældende regler.

Menighedsrådet godkender og beslutter at følge
indstillingen fra FU. Ønsket om ændrede granpriser
videres til Thisted Provsti.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
om køb af en let sammenklappelig kørestol.
Placering i kælderen i kirkecenter. Max. Pris 3.000 kr.

Menighedsrådet godkender, at ”Børne-familie-høstgudstjenesten” flyttes fra søndag d. 20. september til søndag
d. 13. september 2020 og afvikles i henhold til gældende
regler.

11. Stillingtagen til ansøgning om lån af kirkecentrets Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
lokaler.
# om, at ansøgningen fra NEFOS om lån af lokaler i
kirkecentret ikke imødekommes p.g.a. pladsmangel.
FU indstiller: Ansøgning imødekommes ikke.
Der henvises f.eks. til Frivillig Thy.
12. Kontaktperson. Opsamling på APV 2020.
# Gurli Jensen orienterede om den nyligt udarbejdede
APV. De enkelte løsningsforslag blev gennemgået.
Der følges løbende op på APV`en.
a. Menighedsrådet godkender dagsordenen for
13. Menighedsrådsvalg 2020.
”Menigheds- og orienteringsmødet” Tirsdag d. 18.
a. Menigheds- og orienteringsmøde tirsdag den 18.
august kl. 19.00. Orientering ved H.C. Krøyer.
august.2020 kl. 19.00. Dagsorden.
#
Valgforsamling afholdes d. 15. september 2020.
b. Hvor afholdes mødet?
b.
Møderne (orienteringsmøde og valgforsamling)
c. Stillingtagen til køreplan.
#
afholdes i kirkecentret – alternativt i kirken.
d. Stillingtagen til opgavefordeling.
#
c.
Menighedsrådet godkender køreplanen.
e. Hvem genopstiller?
d. Opgavefordelingen godkendt.
e. Sondering bordet rundt.
14. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
Kirkeværter: Menighedsrådet beslutter, at ordningen
denne Corona tid hen over sommerferieperioden? med kirkeværter aflyses i sommeren 2020.
Ingen plejehjemsgudstjenester i juni.
a. Notat fra mødet d. 20. maj vedrørende Corona15. Stillingtagen til Corona beslutninger om antal
beslutninger er på hjemmesiden.
deltagere i tjenester/bisættelse/begravelse m.m.
a. Notat fra møde den 20.5.2020.
# b. Præsterne ønsker, at koret i kirken ikke anvendes til
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b. Mail 25.5.2020 fra præsterne:
Justering af maks. deltagerantal i Thisted Kirke. #
FU indstiller: 105 deltagere.
c. Svar på mail den 26.5.2020.
#
d. Stillingtagen til præsteforslag, antal og liturgi. #
c.
e. Stillingtagen til afholdelse af nadver.
d.
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siddepladser. Menighedsrådet beslutter at følge
indstillingen fra FU, om at maks. deltagerantal i
kirken forsat er 105 personer. Præsterne afgør ved
den enkelte handling, om der kan sidde folk i koret.
Ved dåb, vielse m.m. er der ingen pladser i koret.
Orientering.
Menighedsrådet beslutter, at liturgien til morgengudstjenesten ændres til det forslag, præsterne er
fremkommet med, så rengøring mellem tjenesterne
kan nås. Højmessen fortsætter i den ændrede form
indtil 31. august. Max. 1 dåb pr. tjeneste uden
begrænsning.
e. Menighedsrådet beslutter at fastholde beslutningen
fra sidste MR-møde om, at der ikke afholdes nadver
indtil foreløbigt 31. august.

Orienteringer fra:
16. a. Formanden.
1. Orientering ved Jens Kristian Eriksen. Synsdagen
1. Syn af kirke, øvrige bygninger og præsteboliger
er flyttet fra 2. juni 2020 til 16. juni 2020 med
2020 tirsdag den 16. juni. + regelsæt for syn.
##
begrænset deltagerantal.
2. Sikkerhedsregelsæt for kirkecentret.
# 2. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
3. Inventarlister 2020?
3. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
4. Opdateringer af virksomhedsoplysninger.
4. Orientering ved Jens Kristian Eriksen.
5. Flytning af koncert til 26.6.2021.
5. Koncerten med Anne O. er p.g.a. CoronaInfo/genansøgning til PU.
situationen aflyst i 2020, men afvikles i stedet
lørdag d. 26.6.2021. Provstiet er ansøgt om
fristforlængelse til 2021 af koncerten.
16. b. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg Sørensen udtaler sig som
kirkebogsførende sognepræst om, at præsterne er
noget klemte i deres mange opgaver. Et problem, man
skal være meget opmærksom på. Det er et stort
problem, at der ikke i meget lang tid har været en
provst i Thisted Provsti. Hvordan kan menighedsrådet
her være med til at afbøde dette problem for præsterne
i Thisted Sogn? Præsterne opfordres til at komme
med forslag, der kan afbøde situationen.
16. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om, at arbejdsmiljøgruppen
har været på fælles kursus i Tvis onsdag d. 10. juni
2020. Stine H. Lauritsen er tilmeldt kursus i efteråret.
Sommerferievagterne og vikarer for de ansatte er ved
at være på plads. Orientering omkring Drengekorets
sommerkoncert, som aflyses i den oprindelige form.
16. d. Kirkeværgen. Orienteringer.
Jens Korsgård Larsen orienterede om
gulvvaskemaskinen i kirken.
16. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Koret er begyndt at øve i små grupper. DrengeMandskorets sommerkoncert d. 21.juni 2020 er aflyst.
Alle ansatte i kirkecentret og på kirkegården er i
arbejde igen. Medarbejdermøde d. 20. august 2020.
16. f. Udvalgene.
1. Diakoniudvalgsmødereferat 20.05.2020.
#
2. Børn-unge-familieudvalgsmødereferat 26.05.2020.#
3. Kirkegårdsudvalgsmødereferat 26.05.2020.
#
4. Korbestyrelsesmødereferat 19.05.2020.
#
Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.
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18. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
18. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af
Folkekirken og andre trossamfund.
2. Sådan åbner vi kirken. Materialebanken.
3. Opdatering af FAQ vedr. opgørelse og afvigelse fra
arealkrav samt kirkelige foreninger og
missionsbevægelser.
4. Krav om elektronisk fakturering fra øvrige EUlande efter EU-udbud.
5. Den statslige Kompetencefond kan ansøges fra 2/6.
6. Menighedsrådsvalget bør afholdes som planlagt.
7. Udmelding af pris- og lønindeks for 2021.
8. Ny ferielov. Det skal I huske fra 1.9.2020.
18. b. Stiftet:
1. Vejledning om nadver under hensyn til smitterisiko.
2. Tjekliste ved genåbning af Folkekirkens
korvirksomhed.
3. Nyhedsbrev fra Juridisk Afdeling, Aalborg, Aarhus
og Viborg Stifter.
4. Grundlovsdag – hvordan er det nu lige reglerne er?
18. c. Provstiet:
1. Provstens information 18.5.2020 om genåbning.
2. PU-mødereferat 21.04.2020.
3. PU-mødereferat 12.05.2020.
18. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Bibelselskabet. Bibelsk sjælesorg går online.
2. Bibelselskabet. Hvordan står det til med bibelsk
sjælesorg globalt?
3. Agape. Tak for kollekten.
4. Invitation til Samvirkende Menighedsplejers
årsmøde
19. Evt.
Henry Højberg: Der afholdes værkstedskoncert i
kirken d. 16. juni kl. 19.00.
Ingrid Horslund: Spørgsmål omkring, hvorfor man
skal stå op til den sidste salme ved gudstjenesterne?
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?
Venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen.
Tlf. 20 46 87 96 / 97 92 08 23.
Mail: jke@mvbmail.dk

Jens Peter Knudsen indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 22.20.

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

