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MENIGHEDSRÅDSMØDE

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

Torsdag d. 1/10 2020 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Bjarne Nielsen, Erik Odgaard.
Stedfortræder: Irma Munkholm Skinnerup.
01. Indledning ved Kirsten Ringgaard.

Referat/beslutninger
Kirsten Ringgaard indledte med at fortælle om Jens
Smærup Sørensens roman ”Klinten” – om fællesskab
m.m. Hun udtrykker, at hun kommer til at savne
fællesskabet i menighedsrådet.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Tilføjelse under 19.a-2.
Mødedatoer taget til efterretning.

02. Godkendelse af referat.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 27/10. MR 5/11 2020.
Beslutninger: Punkt 05-18:
05. Regnskab 2019: Stillingtagen til
a. Revisionsprotokollat.
b. Den uafhængige revisors erklæring.

#
#

06. Budget 2021.
a. PU udmelding.
b. Budget 2021 til endelig godkendelse.

##
##

07. Godkendelse af Mødeplan for
FU og MR i 2021.

#

08. Stillingtagen til forslag til Personalepolitik.
#
FU indstiller:
Til godkendelse med nedenstående forslag:
Link til Folkekirkens personale måske en
mulighed for ferieinformation.
www.thisted-kirke.dk Genveje + Fælles overskrift
f.eks. Vedtægter m.m.
09. Gudstjenestelisten december, januar, februar,
marts 2020/2021.
a. Gudstjenesterne i Thisted Kirke i perioden.
#
b. Stillingtagen til afholdelse af
julegudstjenesterne.
c. Stillingtagen til dåbsdatoer m.m. på lørdage
i 2021.
FU indstiller til godkendelse og med en drøftelse
af juleaftensgudstjenesterne.

Jens Kristian Eriksen fremlagde revisionsprotokollat,
der behandles og godkendes samt underskrives af de
tilstedeværende rådsmedlemmer på mødet d. 1-102020.
Den uafhængige revisors erklæring godkendes.
Bemærkning: Det modtagne materiale har ikke
afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i
årsregnskabet.
Konklusion: Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
Kirsten Ringgaard orienterede om budgettet i forhold til
provstiets endelige udmelding pr. 15-09-2020.
Endelig ligningsbeløb til drift er på 10.883.172 kr.
Ligningsbeløb til anlæg udgør 2.503.474 kr.
Menighedsrådet godkender det endelige budget med
stempel CVR-nr. 39193515. Budget 2021.
Endeligt budget afleveret d. 23.09.2020 kl. 13.52.
Menighedsrådet godkender mødeplanen for FU og MR i
2021 med den bemærkning, at FU-mødet i juli skubbes
en uge frem og det sammen med MR-mødet i august.
Ny revideret plan udsendes sammen med referat.
Menighedsrådet godkender ”Forslag til
Personalepolitik” med følgende bemærkninger:
Der indsættes Link til Folkekirkens personale og til
ferieinformation.
På www.thisted-kirke.dk indsættes ”Genveje” med
link til f.eks. Vedtægter m.m.
a. Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for
perioden dec-jan-feb-marts 20-21 med følgende
bemærkninger:
”Forklaringsgudstjenesten” d. 29/11-20 kl. 8.30 flyttes,
præsterne finder en anden dato.
7/2-20 og 7/3-20 afholdes der ”Evensong” kl.16.00, som
erstatter morgengudstjenesten kl.8.30.
28/3-20. Folkekorets påskemusikandagt slettes.
4/4-20 Påskedag. Der indføres en morgengudstjeneste
kl.8.30.
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10. Stillingtagen til korets størrelse og deltagelse i
søndagens gudstjenester kl. 8.30 og 10.00?

11. Stillingtagen til antal deltagere i koncerterne i
henhold til gældende Corona regler?
FU indstiller: Til koncerter 2 x 70 = 140 (2m2).

12. Stillingtagen til livestreaming af gudstjenester?
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Der må afholdes en ekstra julegudstjeneste d. 23.
december med rytmisk musik kl. 14.00.
Præsterne orienterer på MR-mødet i november.
b. Menighedsrådet beslutter, at der afholdes 4
gudstjenester d. 24. december, hvor der højst kan være
105 pr. gang incl. personale og kor.
Der bliver lavet en form for billetafhentning.
Der orienteres i kirkeblad, nyhedsbrev, presse m.m.
Ret til ændringer forbeholdes.
c. Datoer for lørdagsdåb frem til juni 2021 godkendes.
Forsøgsperioden forlænges foreløbigt frem til marts.
Dåbsgudstjenesterne er offentlige og erstatter søndagens
morgengudstjeneste.
Menighedsrådet beslutter følgende omkring antal
# deltagere ved handlinger i kirken.
Fremadrettet justeres deltagerantallet til følgende:
Ved bisættelser/begravelser kan der højest være 90
deltagere incl. korsangere og personale. Der kan ikke
sidde folk i koret ved bisættelser/begravelser.
Ved alm. gudstjenester kan der højst være 105 inclusive
kor og personale.
Ved koncerter med kor og orkester besluttes følgende:
Hvis der synges: 105 - (medlemmer af kor + orkester).
EKS: Ved 30 medlemmer af kor + orkester: 105 - 30 =
75 deltagere.
Hvis der ikke synges: (105 - (medlemmer af kor +
orkester)) x 2.
EKS: Ved 30 medlemmer af kor + orkester: (105 - 30) x
2 = 150 deltagere.
Jens Korsgård Larsen gennemgik mulighederne og
priserne for at benytte livestreaming af f.eks.
julegudstjenesterne.
Menighedsrådet beslutter, at der skal laves
livestreaming fra julegudstjenesterne, og at Jens
Korsgård Larsen arbejder videre med projektet.
Det skal gerne være klar til 1. søndag i advent.
Orientering på MR-mødet i november.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU.
#

13. Stillingtagen til anmodning om lån af
kirkecentersalen til julefrokost.
FU indstiller:
Ok til anmodning med afholdelse den 18/12.
14. Spørgsmål på valgforsamling til trafikforhold på
hjørnet Vestre Kirkegårdsvej/ Thorstedvej og
det videre forløb.
FU indstiller: Formanden henvender sig til
kommune og politi med det formål at øge
sikkerheden for de bløde trafikanter på stedet.
15. Menighedsrådsvalg 2020.
a. Evaluering af valgforsamlingen d. 15. september
b. Evaluering af den nye valgform.
c. Andet?

Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU.
Jens Kristian Eriksen har været i dialog med
kommunen og afholdt møde med kirkegårdsleder og
gartner for at tage vare på problemet hurtigt.
Senest i uge 41 skal aftale om tiltag være udført.
a. Pænt fremmøde til valgforsamlingen – ca. 100.
Måske skal mødet fremadrettet holdes et andet sted
med mere plads.
b. Næste gang vil vi arbejde på bedre forhold omkring
registreringen, så man undgår kø og lang ventetid.
Man skal afsætte mere tid – en hel aften - til denne
måde at afholde valgforsamling på i.f.t. alm.
afstemningsform, hvor man sætter sit kryds.
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16. Stillingtagen til arrangementer og aktiviteter i
denne Corona tid de næste måneder set i lyset af
opstramning af forsamlingsforbud m.m. gældende
fra 19.09.2020?

17. Stillingtagen ansøgning fra musikudvalget om
budgetoverskridelse.

18. Projekt Thisted Kirkecenter.
a. Info siden sidst og næste skridt?
b. Referat fra bygherremøde 02.
c. Rådgiveraftale
Orienteringer fra:
19. a. Formanden.
1. Opdatering af oversigt over MR udvalg.

19. b. Præsterne. Orienteringer.
19. c. Kontaktpersonen. Orienteringer.

19. d. Kirkeværgen. Orienteringer.

19. e. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

19. f. Udvalgene.
1. Kirkegårdsudvalget 10.09.2020 Referat.
2. Diakoniudvalget 08.09.2020 Referat.
3. Børn-unge-familie-udvalget 23.09.2020 referat.
4. Musikudvalget 22.09.2020 Referat.
5. Korets bestyrelse 24.09.2020 Referat.
Drøftelser:
20. Kirkens liv og vækst.
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By-night december: Menighedsrådet beslutter, at
Thisted Kirke ikke deltager.
Sogneaftenen i november flyttes fra Skinnerup Kirke
til Thisted Kirke p.g.a. mulighed for større deltagerantal.
Alle Helgen Gudstjenesten. Præsterne afgør formen,
og om der skal synges.
Menighedsrådet beslutter, at en budgetoverskridelse
# i.f.m. koncerterne tages til efterretning, da der p.g.a.
færre deltagere ikke vil være så stor en billetindtægt.
Der arbejdes med evt. at afholde ”Engelsk Julemusik”
af to omgange.
a. Orientering om møde med Museum Thy omkring
forholdene i den kommende Kirkepark.
# b. Der er afholdt ”Bygherremøde 2” d. 9. september
# 2020. Der arbejdes med at tilrette den nye ”Kirkepark”.
c. Rådgiveraftalen underskrives i nær fremtid.
Lokalplanen er i gang i kommunen.
1.Jens Kristian Eriksen orienterede omkring
# oversigten.
2. Orientering omkring julekurve. Thisted Kirke
deltager også i år. Vi sender 10 kurve á 600 kr.
Præsterne er i fuld gang med de nye konfirmander.
Der kan afholdes ferie på forskud, i.f.t. den nye
ferielov. Underskrifter nødvendigt fra personalet.
Ekstra rengøring omkring Corona. Kirketjenervikar
indkaldes ved behov. Der er nedsat en gruppe i
personalet, der skal arbejde med, hvordan man
planlægger i kalenderen her i Coronatiden, så
rengøring kan nås mellem arrangementerne.
Jens Korsgård Larsen. Vedligeholdelse i mandskabs-bygningen. Der arbejdes med motoriseret gardin i
tårnrummet.
Fokus på kirketjenernes arbejdspres i denne tid. Flere
tjenester i kirken.
Fokus på kirkegårdens og kirkegårdskontorets
personale i de næste måneder.
#
#
#
#
#

21. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
21. a. Ministeriet/Menighedsrådsforeningen:
1. Bekendtgørelse forlænges om midlertidig fravigelse
af regler om møder i MR m.m.
2. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden- aug.2020.
3. Brug af billeder – vejledning - m.m.
4. Valgforsamlinger – indtryk efter valget m.m.
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5. Hvordan når vi sammen frem til jul med Covid-19?
6. Høring – Udkast til lov om ændring af lov om
forsøg i Folkekirken.
21. b. Stiftet:
1. Boligvurdering 2020.
2. Nyhedsbrev fra byggegruppen, set. 2020.
Få tilskud til af forbedre den fysiske tilgængelighed.
21. c. Provstiet:
1. Delreferat fra PU møde 14.08.2020. Synsprotokol.
2. Delreferat fra PU møde 14.09.2020. Svar på
ansøgning til brug af frie midler.
3. Referat fra budget samråd.
4. PU møde 19.-20.08.2020 Referat.
5. PU møde 14.09.2020 Referat.
6. Offentliggørelse af resultat og bekendtgørelse om
muligheden for afstemningsvalg.
7. Eksempler på emner/ Svar fra Landsforeningen.
8. Ny statistik over nydanskere i hvert enkelt sogn.
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21. d. Indkommet brevpost, e-mails m.m.:
1. Takkekort.
2. Bibelselskabet. Globalt bibelarbejde truet.
3. Danske Sømands- og Udlandskirker. Støt os.
4. Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.
5. Ophævelse af legat til fordel for menighedsplejen.
6. Information om kirkemusikskolernes uddannelser.
7. Folkekirken som minoritet.
Program for samtaledagen 6.10.2020.
22. Evt.
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

H.C. Krøyer indleder næste gang.
Mødet sluttede kl. 21.33.

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

