Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 2/06 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Jens Peter Knudsen
Stedfortræder:
01. Indledning ved Ingrid Horslund.

02. Godkendelse af referat fra maj.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 02/08(16.00) MR 11/8 2022.

05. Kirkecenterprojektet har fået de nødvendige
bevillinger. Vi glæder os til at komme i gang.
Beslutninger: Punkt 06-13:
06.Budget 2023.
FU indstiller til godkendelse
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MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Ingrid Horslund indledte med at fortælle om troen.
Troen på kirken og troen på sammenhold – efter Coronatiden. Ingrid fortsatte med at fortælle om Fadervors betydning for børn.
Punkt 17: Mona Klit deltager i Stiftsdagen d. 7. maj
2022.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. Der indkaldes til et
ekstraordinært MR-møde d. 4/8-22 kl. 19.00 p.g.a
beslutning omkring prækvalifikation i.f.m. det nye
kirkecenter.
Formand H.C.Krøyer fremlagde provstiudvalgets be# slutning om bevilling til det nye kirkecenter.Vi glæder
os alle til det nye Thisted Kirkecenter står færdigt.
På menighedsrådsmødet d. 2. juni 2022 fremlagde
### kasserer Jens Kristian Eriksen budgettet for 2023. Der
arbejdes også i budget 2023 med en fremskrivningsprocent på 0. De samlede fremlagte driftsudgifter
udgør 9.982.052 kr. I forhold til den udmeldte
driftsrammebevilling på 9.982.052 kr. fremkommer
der herved et 0-budget.
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 2023 er der redegjort for
beregnede merudgifter i forbindelse med OK21 løn, i
alt 170.793 kr. OK21 lønudgifter for 2023 andrager
1,83 %. Der søges derfor i budget 2023 om 170.793
kr. for at kunne dække lønudgifter.
Formål 4: Der ansøges om 29.250 kr. til dækning af
merudgifter til dækning af øgede el-udgifter på kirkegården.
Der ansøges endvidere om 14.390 kr. til dækning af
øgede udgifter for reservedele og 39.840 kr. til
dækning af øgede udgifter til driv- og smøremidler.
Formål 5: Præsteboligerne reguleres pr. 1.9.2022 med
1,7%, hvilket medfører forhøjet indtægt i 2023 på
1.788 kr.
Menighedsrådet godkender hermed det fremlagte budget for 2023.

07. Kirkedige – bevilling fra provstiet. Hvem leder

Thisted Provstiudvalg har bevilget 211.000 kr. inkl.

Thisted Menighedsråd
projektet?
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# moms af frie midler, til istandsættelse af det sydlige
kirkegårdsdige og kløvenstensmur ved kirkeparken.
Jens Kristian Eriksen leder projektet.
08. Maskiner(kirkegården)
## Der er indsendt supplerende informationer til provstiudvalget om midler til udskiftning af maskiner på kirkegården. Sagen behandles igen i provstiudvalget.
09. Temadag på kirkegården
se bilag punkt 7 Thisted Provstiudvalg bevilliger Thisted Menighedsråd midler fra den fælles aktivitetspulje til afholdelse
af fælles temadag for gravere i Thisted Provsti.
10. 1. Vedtægt for Skole-kirke-samarbejde i Morsø,
Menighedsrådet beslutter, at det skal undersøges
Thisted og Sydthy provstier.
#
hvordan fordelingen af midlerne til Skole-Kirke
2. Generelle aftaler mellem Thisted Provsti og
Tjenesten foregår, hvor meget skal den enkelte kirke
menighedsrådene 2022.
# betale, personaleforbrug m.m., og hvad betaler
FU indstiller til underskrift.
provstiet? Dette undersøges inden aftalerne underskrives.
11. Gudstjenesteliste aug-sept-okt-nov.
# Menighedsrådet godkender gudstjenestelisten for augsept-okt-nov 2022.
12. TGI: Ansøgning om leje/lån af kirke til koncert d. Menighedsrådet følger indstillingen fra FU om god30. november 2022.
kendelse af lån af kirken til koncert d. 30. november
FU indstiller til godkendelse. Leje kr. 2000,-.
# 2022 mod en leje på 2000kr.
13. Sogneindsamling 2023 – nedsættelse af udvalg.
Ingen meldte sig p.t. til et udvalg. Punktet tages med
på næste MR-møde.
14. Stiftsdagen den 7.maj i Aalborg v. Mona Klit:
Mona Klit orienterede fra stiftsdagen d. 7. maj 2022.
"Hvad jeg tager med fra oplægsholderne”?
Ønske om at flere menighedsrådsmedlemmer kunne
komme med næste gang, så man får en fælles oplevelse.
Orienteringer fra:
15. Formanden.
a. Orientering ved formand H.C. Krøyer.
a. Invitation til fyraftensmøde 2. juni 2022 om grøn
kirke. Hvis man ønsker at deltage, er det lig afbud til
menighedsrådsmødet samme aften.
#
16. Præsterne. Orienteringer.
Anne-Mette Grønborg angående ønske om at invitere
plejehjemsbeboere fra Vibedal og Kristianslyst til
plejehjemsgudstjeneste i kirken d. 6. december 2022
som et forsøg. Menighedsrådet godkender forsøget.
Limfjordsteateret forsøger sig måske med et teaterstykke på kirkegården. Emne: Sorg. Nærmere senere.
Præsterne orienterede om, at de har brug for fokus på
information og kommunikation. Er der brug for en
person, der kan varetage denne opgave? Tages op på
et senere MR-møde. Lea Jull Christensen vil gerne i
en overgangsperiode lave plakater.
17. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede fra medarbejdermødet. God
stemning blandt hele personalet. Niels Granvig valgt
som ny medarbejderrepræsentant.
Vikarplan for sommerferien er under udarbejdelse.
18. Kirkeværgen. Orienteringer.
Jens Korsgård orienterede om at der fremover, udover
a. Status på kirkecenterprojektet. Hvordan kommer vi provsten, skal der være en ekstra person fra provstiet i
videre?
byggeudvalget.
Jens Korsgård orienterede fra byggeudvalget om status på kirkecenterprojektet.
Tidsplan p.t. Kan ændre sig i forløbet.
Forventet byggestart: September 2022
Forventet indflytning: Oktober 2023.

Thisted Menighedsråd

19. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.
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3 fremtidige projekter: Kirkedige, kirkecenter, kirkepark. Kirkecenterprojektet har 1. prioritet.
Orientering om byggeplads, anlæg af parkeringsplads
m.m.
Organist Niels Granvig er valgt til ny medarbejderrepræsentant. Bekymring fra gartnerne omkring opmagasineringspladsen fremadrettet. Kirkeværgen taler med kirkegårdslederen om problemet.

20. Udvalgene.
21. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
22. Kirkens liv og vækst.
23. Evt.

Tilmeldelse til synsdagen. Gurli Jensen, Sonja Gøttrup, Ingrid Visby, Jens Kristian Eriksen, Ingrid
Horslund.
Gurli Jensen omkring evt. indkøb af nye højskolesangbøger.
Mona Klit og Ingrid Horslund deltager i bispeindsættelsen d. 5. juni 2022.
Mona Klit deltager i landsmødet med Landsforeningen af Menighedsråd.
Indbydelse til morgenkaffe ved guldbryllup d. 8. juli
kl. 7.30 i FDF-huset– Jens Kristian Eriksen.

Hvem indleder næste gang?
Mødet sluttede kl. 23.10.
H. C. Krøyer
Hundborgvej 42
7700 Thisted.
Tlf.: 97 92 04 60 / 40 37 31 37
Mail: h.c.kroyer@post11.tele.dk

H.C. Krøyer indleder næste gang.

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

