Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 6/5 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anne-Mette Grønborg Sørensen, Benne
Taekele Holwerda
Stedfortræder:
01. Indledning ved Mona Klit.

02. Godkendelse af referater februar, marts, april
2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 25/5 MR 3/6 2021.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05..Forretningsorden, vedtægt for kasserer,
regnskabsfører, kirkeværge og kontaktperson samt
håndbog for menighedsråds-medlemmer og rådets
udvalgsstruktur alt samlet i en mappe.
Tidligere vedtagelser under coronanedlukning
bekræftes.
06. Kassereren orienterer om budget 2022 og dettes
målsætning. Budget og målsætninger er vedhæftet. #
FU indstiller: at arbejdet med budgettet fortsætter.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Mona Klit indledte med at fortælle over emnet ”Mellemøjeblikket”. Pauser er vigtige for både mennesker
og naturen.
Referaterne fra februar, marts og april godkendes.
Dagsorden godkendt.
Ekstra punkt: Englekoncert med Anne O i juni 21.
Datoer taget til efterretning.
Forretningsorden vedtaget ved høring i menighedsrådet i marts 2021.
Menighedsrådet vedtager vedtægterne for kasserer,
regnskabsfører, kirkeværge og kontakt-person.
Der udleveres en mappe med udvalgsstruktur,
forretningsorden, Håndbog for MR-medlemmer, samt
vedtægterne til alle MR-medlemmer.
Kasserer Jens Kristian Eriksen orienterede om budget
2022, hvor der arbejdes med en fremskrivning i
forhold til 2021 på 0%. De overordnede rammer er
meldt ud af provstiet. Der arbejdes lige nu med budgettet både på kirkekontoret og på kirkegårdskontoret.
Målrettede tiltag og gudstjenester.
Ingen justeringer.
Særlige indsatsområder:
Thisted Sogns Menighedsråd prioriterer højt, at projekt Thisted Kirkecenter og projekt Thisted Kirkepark
samt reparation af kirkediget færdiggøres i nuværende
MR-periode.
Menighedsrådet beslutter, at der arbejdes videre med
budgettet før endelig godkendelse på MR-mødet i juni
2021.

Onsdag d. 9. juni 2021 afholdes der budgetseminar i
provstiet for Thisted Sogns Menighedsråd. Formand,
kasserer og regnskabsfører deltager.
07. Orientering om sognets hjemmeside der trænger til Thisted Kirkes hjemmeside trænger til fornyelse. Den
en fornyelse.
er ikke længere tidssvarende. Menighedsrådet beslutFU indstiller: at arbejdet sættes i gang.
ter at følge indstillingen fra FU om at arbejdet med ny
hjemmeside/kalender sættes i gang.
Der afholdes møder med to udbydere onsdag d. 19.
maj 2021 kl. 13.00 og onsdag d. 2. juni 2021 kl.
12.00. Medieudvalg og personalet ved kirkecentret er
indbudt til at deltage.
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Efter de to møder, indgives budgetønsker til MR-mødet i juni.
08. Syn i 2021. Plan forelægges for MR.#
Der afholdes syn ved Thisted Kirke torsdag d. 27. maj
2021 med start kl. 8.00 i kirken. Plan for dagen fore-lagt menighedsrådet af kirkeværge Jens Korsgård
Larsen. Det er ikke et provstesyn i 2021.
Formand, kirkeværge og bygningskyndig deltager hele dagen. MR kan deltage indtil kl. 12.00. FU og
kirkegårdsudvalg deltager på kirkegårdene.
Tilmelding til frokost.
09. Kvartalsrapport forelægges og kommenteres af
Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik budgetkassereren.##
kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021.
Menighedsrådet godkender rapporten.
09A – Ekstra punkt; . Englekoncert med Anne O i juni Aktivitetsudvalget ønsker menighedsrådets godken21.
delse til gennemførelse af Anne-O-koncerten i juni
måned. Præmissen er en anden nu, da Thy-Rock er
aflyst. Det skal meldes ud, at koncerten gennemføres
alligevel. Menighedsrådet godkender, at der arbejdes
videre med projektet.
10. Orienteringer fra udvalg.
1.a
11. a: Præsterne. Orienteringer.
11. b. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Mona Klit har deltaget i kursus for kontaktpersoner.
Der er ansat en ny kirkegårdsleder Lea Jull.
Orientering om rengøring i kirken fremadrettet.
Medarbejdermøde d. 23. juni 2021 fra kl. 8-9.
12. c. Kirkeværgen. Orienteringer.
Jens Korsgård Larsen orienterede om at der afholdes
byggeudvalgsmøde om det nye kirkecenter tirsdag d.
11. maj 2021.
Der afholdes syn – se punkt 08.
12. d. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Personalet glæder sig til ”normale” tider i kirke og
kirkecenter.
Drøftelser:
12. Kirkens liv og vækst.
13. Evt.

Gert Steentoft: Spørger ind til provstikor.
Ingrid Horslund. Spørger til indkøb/leje af telt til
arrangementer.
Jens Korsgård. Kan dagsorden med bilag komme på
skærm under møderne?
Gurli Jensen: Skal udvalgsreferater sendes til formanden, som sender dem videre til medlemmerne?
Jens Kristian Eriksen: Orientering om brug af CVRnummer.

Hvem indleder næste gang?
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

Mødet sluttede kl. 20.42.
H.C.Krøyer indleder næste gang.

Thisted Menighedsråd
Side 3 af 3
NB: Tegnet # antyder, at der er medsendt bilag til sagen. DAP = Bilag på Den Digitale Arbejdsplads.

