Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 3/6 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anne-Mette Grønborg Sørensen
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C. Krøyer.

02. Godkendelse af referatet fra maj 2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 3/8 MR 12/8 2021.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Præsentation af ny kirkegårdsleder Lea Jull Bagger
Christensen.
06. Stillingtagen til Budget 22.####
Solvejg deltager i forelæggelsen
a. Ønskelisten – voksenlærling på kirkegården m.m.
b. Budget 2021 til behandling og stillingtagen.
c. Deltagere i evt. budgetsamtaler, budget 2022?
HC-JKE-Lea-Solvejg
d. Honorarer og diæter fra provstiet
FU indstiller til godkendelse af budget og honorar
oversigten.
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

H.C. Krøyer indledte med at fortælle om en berømt
nordmand Gustav Vigeland og hans værkers betydning.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt. Punkt 9 og 10 behandles før
punkt 6.
Mødedatoer taget til efterretning. MR 12/8: Afbud:
Jens Peter Knudsen.
Lea Jull Bagger Christensen præsenterede sig selv.
På menighedsrådsmødet d. 3. juni 2021 startede
kasserer Jens Kristian Eriksen med en kort
indledning, inden kordegn Solveig Kamp Christensen
fremlagde budgettet for 2022. Der arbejdes også i
budget 2022 med en fremskrivnings-procent på 0.
De samlede fremlagte driftsudgifter udgør 9.817.712
kr. I forhold til den udmeldte driftsrammebevilling på
9.744.945 kr. fremkommer der herved et underskud i
budgettet på 72.767 kr. Forklaring: Der redegøres for
det fremkomne underskud på bilag A, som medsendes
til provstiet.
Ønske om merudgift på bilag 6 i forhold til den foreløbige driftsramme:
OK-21 lønstigning på formålene 2,3,4,6.
På bilag 6 bagerst i budget 2022 er der redegjort for
beregnede merudgifter i forbindelse med OK21 lønog pensionsstigninger, i alt 259.213 kr.
Der blev IKKE bevilget midler til lønstigninger ved
budgetlægningen for 2021.
OK21 lønudgifter for 2021 andrager 1,1 %., og der er
behov fremadrettet for 93.361 kr. for at kunne dække
lønudgifterne på formål 2,3,4,6.
OK21 lønudgifter for 2022 andrager 1,49 %. Der
søges derfor i budget 2022 om 165.852 kr. for at
kunne dække lønudgifter, 0,8 % stigning i seniorpension, samt stigning af minipension med 3,81 % på
formålene 2,3,4,6.
Formål 2: Der ansøges om yderligere 9.745 kr. til
dækning af kontorlokale til sognepræst.
Formål 3: Der ansøges om 20.000 kr. årligt til drift af
hjemmeside og kalender.
Formål 4: Der ansøges om 109.611 kr. til dækning af
merudgifter til ansættelse af voksenlærling på kirke-
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gården. Refusion på 111.000 kr. er modregnet i
ovenstående beløb.
b. Menighedsrådet godkender hermed det fremlagte
budget for 2022.
c. Deltagere i budgetsamtale d. 9. juni 2021.06.:
H.C. Krøyer, Jens Kristian Eriksen, Lea Jull Bagger
og Solveig Kamp Christensen.

07. Gudstjenestelisten for aug-sept-okt-nov 2021. #
FU indstiller til godkendelse.
08. Aktivitetsudvalget: Ønske om provstiarrangement
2022 i.f.m. Thy-Rock. #
FU indstiller at børne & unge og familieudvalget søger
provstiets udviklingskonto.
09. Ønske fra medieudvalget – ny hjemmeside og
kalendersystem
FU indstiller til godkendelse
10. Stillingtagen til:
a. Honorarer for ikke ansatte i Thisted Provsti. #
b. Diæter til MR-medlemmer #
FU indstiller til godkendelse.

11. Stillingtagen til forslag om at dagsorden og bilag
skal på skærm under MR-møderne.

d. Se punkt 10 a.
Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for augsept-okt-nov. Der kan forekomme ændringer i bemandingen p.g.a. præstesygdom.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU,
så der søges på provstiets udviklingskonto.
Formanden laver ansøgning til provstiudvalget.

Menighedsrådet godkender indstillingen fra FU:
DKM indstilles som kommende udbyder. Den årlige
driftsudgift anslås til 20.000 kr. Se punkt 6 a.
a.Menighedsrådet beslutter, at nedenstående beløb er
gældende honorarer i perioden 2020-2024 i Thisted
Menighedsråd.
Formand: 15.000 kr (12.000 kr)– kontaktperson:
9.000 kr (9.000 kr) – Kirkeværge 6.500 kr. (9.000kr)–
Kasserer: 5.000 kr.(2.000kr) Nuværende beløb i
parentes.
b. Diæter til medlemmer af menighedsrådet godkendes efter provstiets takstblad.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU.

Det forsøges at indkalde en ekspert til at fortælle om,
FU foreslår at det efter 2. kvartal undersøges om der er hvilke system der evt, kan bruges. Medieudvalget får
penge til, at hele rådet kan bruge en tablet m/tastatur
opgaven i første omgang.
12. Kirkepark – forslag og overslag
Kirkeværge Jens Korsgård Larsen orienterede om det
Jens Korsgaard forelægger
nye forslag til kirkepark med tilhørende overslag.
Bilag eftersendes
Der er afholdt møde med Thisted Museum om deres
andel af projektet. Referat fra dette møde sendes ud
sammen med MR-referatet.
Der arbejdes med, at provstiet får det bearbejdede
projekt tilsendt inden deres møde d. 29. juni.
Menighedsrådet godkender diakoniudvalgets ansøg13.Diakoniudvalget ansøger om tilladelse til at
ning gældende for 2021.
bruge 5000,- kr. af de 8000,- kr. der er hensat til
sommerferie for ressourcesvage familier til et
projekt i samarbejde med kirkens Korshær.
Samt 3000,-kr. til at etablere et samarbejde med
andre sociale aktører.
FU indstiller til godkendelse
14. Orienteringer fra udvalg.
a.) Diakoniudvalgsreferat – Diakoniens dag #
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b.) Medieudvalgsreferat #
c.) Børne-Familieudvalgsreferat #
d.)Aktivitetsudvalget#
15. a: Præsterne. Orienteringer.

b. Kontaktpersonen. Orienteringer.

16. Kirkeværgen. Orienteringer.

17. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
Drøftelser:
12. Kirkens liv og vækst.
13. Evt.
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Benne T. Holwerda orienterede om Evensong – stor
oplevelse. Orientering om migrantarbejde – mail udsendt.
Mona Klit: Der er indkaldt til medarbejdermøde. Der
afholdes snart MUS-samtaler. Vikar-aftaler som
kirketjenere er udarbejdet.
Jens Korsgård Larsen: Orientering om syn på kirkebygninger. Orientering om telte til udendørs konfirmandundervisning – hvordan håndteres det?
Synsrapport er udarbejdet. Stormøde om kirkecenterprojekt tirsdag d. 8. juni kl. 8.00.
Orientering om personalesituationen.

Ingrid Horslund: Orientering om valg af ny biskop.
Seddel uddelt.

Hvem indleder næste gang?
H.C. Krøyer 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. 22.00.

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

