Thisted Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag d. 11/08 2022 kl. 19.00
i Thisted Kirkecenter.
Dagsorden:
Afbud: Anette Udmark, Jens Peter Knudsen
Stedfortræder:
01. Indledning ved H.C. Krøyer.
02. Godkendelse af referat fra juni.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Næste møde: FU 023/08(16.00) MR 01/9 2022.

Beslutninger: Punkt 05-8:
05. Budgetkvartalsrapport 2022 2.kv.

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 udtrykket
”bekymring”.
Referatet godkendt.
Dagsorden godkendt.
Mødedatoer taget til efterretning. MR-mødet d. 1-922 starter med en rundvisning på kirkegården. Starter
kl. 15.00.

## Kasserer Jens Kristian Eriksen gennemgik kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022. Enkelte punkter undersøges og samles op af kassereren sammen med regnskabsføreren.
Menighedsrådet godkender rapporten.
06. Ansøgning om midler til rytmiske gudstjeneste d. Menighedsrådet følger indstillingen fra FU og god23. december 2022.
kender ansøgningen om midler til rytmisk gudstjeneFU indstiller til godkendelse. Forslag: Godkendelse af ste d. 23. december 2022. Godkendelsen gælder kun
arrangementet foretages fra gang til gang.
# for et år ad gangen.
07. En samtale om behov for kommunikationsmedar- Menighedsrådet diskuterede et evt. behov for en kombejder?
# munikationsmedarbejder. Er vi gode nok til at komFU mener, at der er kommunikationsproblemer. Det
munikere med hinanden/ med andre? Rådet mener, at
ville hjælpe en del, hvis udvalgene kommunikerede
det er vi ikke. Hvad kan vi gøre for at forbedre vores
mindst 14 dage før aktiviteten. Ligeledes vil det nye
kommunikation? Det bør tænkes ind fremadrettet i
hjemmesidearbejde med tilhørende kalendersystem
nye stillingsopslag, så man ved hvad der forventes af
måske afhjælpe nogle af problemerne. Der er for
en kommende ny medarbejder i forhold til kommuniøjeblikket ikke budgetteret med en ansættelse. En
kation? Evt. ansætte en flexjobber?
sådan skal indtænkes i den fremtidige ansættelsesH.C. Krøyer tager problematikken op på provstinivepolitik.
au?
Hvad gør man/hvilke erfaringer har man i andre sammenlignelige sogne? Evt. undersøge hvad de gør i
Skagen.
08. Nedsættelse af udvalg til sogneindsamling i marts Der nedsættes et udvalg bestående af: Bent Bisgaard,
2023.
H.C. Krøyer, Geert Stentoft.
Orienteringer fra:
09. Formanden.
a. Formand H.C.Krøyer orienterede om deltagerantala. Statusoversigt over afholdte i koncerter i sommeren let ved de afholdte sommerkoncerter. Udgifterne står
2022. Står udgifter i fornuftigt forhold til antal delta- ikke i forhold til deltagerantal. Musikudvalget ser på
gere?
# problematikken og kommer med forslag. Problemet
FU mener, at udgifterne ikke står i fornuftigt forhold
tages op til menighedsmødet. Har vi det rigtige udbud
til antal deltagere. FU foreslår derfor, at musikudval- af musik til koncerterne?
get skal se på problemet og komme med løsningsfor- b. Orientering fra formanden omkring Skole-Kirketjeslag.
nestens brug af bl.a. korister. Thisted Kirke skal ikke
b. Orientering omkring Skole-kirketjenestens brug af ”levere” korister til andre sognes arrangementer.
korister.
c. Nyt kalendersystem fra DKM er ”sat i søen” nu, da
c. Nyt kalendersystem fra DKM taget i brug.
vores Google-kalender ikke længere er aktiv.
10. Præsterne. Orienteringer.
Præsterne orienterede om konfirmandtilmeldingen.
11. Kontaktpersonen. Orienteringer.
Gurli Jensen orienterede om sommerens vikardækning i kirken. MUS-samtaler i starten af september,

Thisted Menighedsråd
12. Kirkeværgen. Orienteringer.

13. Medarbejderrepræsentanten. Orienteringer.

Side 2 af 2
Kordegn Bodil Lundager på kursus 2 i uger i efteråret.
Jens Korsgård: Møde med maler og tømrer om arbejde ved kirken.
Orientering for besøgende om kirkens inventar? Kan
vi gøre beskrivelsen af kirkens inventar bedre?
Aalborg Stift har d. 8. august 2022 godkendt, at det
arkæologiske ansvar for Thisted Kirkegård/Kirkepark
overgår permanent til Museum Thy og følger museumsloven under Slots og Kulturstyrelsens kontrol.
Niels Granvig fra gartnerne på kirkegården om hærværk på vandhaner. Værkstedskoncert i januar 2023.

14. Udvalgene.
21-4-22: Musikudvalgsreferat.
#
31-5-22: Referat fra medarbejdermøde.
#
31-5-22: Referat fra aktivitetsudvalgsmøde.
#
4-5-22: Referat fra kirkegårdsudvalgsmøde.
#
15-6-22: Referat fra ekstra medieudvalgsmøde.
#
6-4-22: Referat – Thisted ny Kirkecenter- og kirkecenterprojekt.
#
12-7-22: Referat – Thisted ny Kirkecenter- og kirkecenterprojekt.
#
15-6-22: 2 referater omkring kirkedigeprojektet.
##
4-5-22: Referat fra Grøn Kirke
#
8-6-22: Referat fra Grøn Kirke
#
15. Efterretninger. Indgået post (Se på DAP)
Drøftelser:
16. Kirkens liv og vækst.
17. Evt.

Mona Klit fortalte om nadveren ved en gudstjeneste i
Wittenberg.

Hvem indleder næste gang?
Mødet sluttede kl. 20.43
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.

