Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 12/8 2021 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Jens Peter Knudsen, Irma Skinnerup, Henry
Højberg Nielsen, Jens Korsgård.
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C. Krøyer.
02. Godkendelse af referatet fra juni 2021.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 24/8 MR 2/9 2021.
Beslutninger: Punkt 05-11:
05. Budgetkvartalsrapport 2021 2.kv. ##
Afspejler et lille aktivitetsniveau p.g.a. Corona.
FU indstiller til godkendelse.
06. Vejledning om håndtering af seksuel chikane m.v.
FU indstiller at det indarbejdes i personalepolitikken.#

07. Forslag om frivilligfest? #
FU indstiller at der afholdes frivilligfest hurtigst muligt - ikke for tæt på jul.
08. Orientering vedr. sygdom i cedertræer på Thisted
Vestre Kirkegård #
FU indstiller at vi afventer nærmere fra centrale eksperter.

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

H.C. Krøyer indledte med at fortælle om ordet glæde i
det kristne liv.
Referatet godkendt. Bemærkning: Punkt 10 a: Ændres
til: Honorar gælder fra 2022 hvis det bevilges.
Dagsorden godkendt. Punkt 8 behandles først.
Mødedatoer taget til efterretning.
Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021.
Menighedsrådet godkender rapporten.
Mona Klit Østergaard fortalte om vejledningen omkring seksuel chikane. Pjecen ”Et godt psykisk
arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane” blev udleveret.
Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om at
problematikken indarbejdes i personalepolitikken.
Kontaktpersonen sætter det i værk.
Menighedsrådet beslutter at frivilligfesten skal
afholdes torsdag d. 11. november 2021.

Kirkegårdsleder Lea Jull Christensen gennemgik
problematikken omkring sygdom i cedertræer på
Thisted Vestre Kirkegård. Vi ved endnu ikke hvor det
evt. stammer fra. Træprøve sendt til analyse.
Menighedsrådet beslutter at følge indstillingen fra FU
om at afvente svar fra centrale eksperter.
I mellemtiden udarbejder kirkegårdslederen nogle
scenarier som sendes til provstiudvalget til vurdering.
09. Ansøgning fra TGI om lån af kirken til julekoncert Menighedsrådet beslutter, at TGI kan leje Thisted
mandag d. 29. november 2021. #
Kirke for et beløb på 2.000 kr. d. 29. november 2021
FU indstiller til godkendelse mod betaling af 2000 kr. til en koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.
til omkostningsdækning som tidligere.
Jesper Hoffmann giver tilbagemelding.
10. IT-hjælp til MR. Drøftelse om hvorvidt MR kan
Oplæg ved H.C. Krøyer. Menighedsrådet ønsker at
og vil bruge dette IT-hjælpemiddel. Evt. udvalg ned- der arbejdes videre med opgaven.
sættes.
Der nedsættes et udvalg bestående af: Jens Kristian
Eriksen, Henry Højberg Nielsen, Jesper Hoffmann.
11. Orienteringer fra formanden:
a.) Synsprotokol #
b.) Valg til PU, stiftsråd og ny biskop. #
c.) Referat fra medarbejdermødet 23. juni 2021#
d.) Bodil Lundager er ansat som ny kordegn pr. 1.
august 2021.
e.) Coronasituationen – fuldt kor fra primo august.

a.) Formanden orienterede om synsrapporten: Hvad
sættes i værk hvornår? Hvad sættes i værk nu? Der
sættes nye indkøbte LED-pærer i nu i kirken, så der
kan spares strøm.
b.) Thisted Provstiudvalg afholder offentligt orienteringsmøde i Thisted Kirkecenter d. 26. august 2021
kl. 17.00 vdr. valg af menighedsrepræsentanter til
provstiudvalg og stiftsråd samt præsterepræsentanter
til provstiudvalget. Menighedsrådsmedlemmer kan

Thisted Menighedsråd

12. Præsterne. Orienteringer.

13 Kontaktpersonen. Orienteringer.

14. Kirkeværgen. Orienteringer.
15. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

16. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
17. Kirkens liv og vækst.

18. Evt.

Side 2 af 2
stemme til bispevalget. Der udsendes elektronisk
stemmeseddel.
c.) Orientering.
d.) Orientering. Bodil Lundager starter på diverse kurser.
e.) Fra lørdag d. 14. august 2021 fjernes alle restriktioner fra Coronatiden og vi kan fylde kirken igen, hermed fuldt kor til højmessen.
Benne Taekele Holwerda orienterede om, at der fra
søndag d. 15. august er almindelig altergang og kirkekaffe igen.
Hjælp til konfirmationer:
Søndag d. 22. august kl. 8.30: Gurli Jensen, Ingrid
Visby
Søndag d. 22. august kl. 11.00: Gurli Jensen, Ingrid
Visby.
Lørdag d. 4. september kl. 8.30 og 11.00: H.C. Krøyer
og Irma Skinnerup evt. Ingrid Horslund.
Lørdag d. 11. september kl. 8.30 og 11.00: Sonja
Gøttrup og Geert Steentoft.
Mona Klit: Afsked med Solveig Kamp Christensen.
MUS afholdes i nær fremtid for personalet i kirkecentret.
Ny kordegn – Bodil Lundager - ansat pr. 1. august
2021, da Solveig Kamp Christensen er gået på
efterløn. Kordegn Jesper Hoffmann genvalgt til medarbejderrepræsentant. Personalet glæder sig til
”normale” tider igen. De har været en hård tid med
Corona.

Bent Bisgaard: Forslag om søndagens salmer på
hjemmesiden. Ide´ til den nye hjemmeside.
Debat om brug af både vin og druesaft til gudstjenester.
Ingrid Horslund om årsmøde i Landsforeningen af
Menighedsråd på Nyborg Strand. Mona Klit fra
Thisted Menighedsråd er nyvalgt til bestyrelsen.
Takkemail fra Kirsten Ringgaard i anledning af rund
fødselsdag.

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. 21.26.

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

