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Menighedsrådsmøde onsdag den 31. august 2016 kl. 19.00
i konfirmandstuen i Thorning
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden + underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser:
Sognepræst
Formand
Andre

3a.

Behandling af revisionsprotokollat for regnskab 2015 (punktet indsat på mødet)

3.

Kvartalsrapport for 2. kvartal

4.

Orienterings- og opstillingsmødet den 13. sept.
Kandidatlister kan afleveres hvor? senest den 27. sept. 2016 kl. 19.00.

5.

Høstgudstjenesten i Gråmose, 18. sept.

6.

Fastsættelse af datoer for:
- Kirkesyn
- Næste møde
- Fællesmøde i Vium

7.

Kirkeblad for dec.- jan.- feb. Forslag til indlæg? Hvem skriver? (Deadline den 31. okt.)

8.

Evt.
Med venlig hilsen
Verner Pedersen / Inger Michelsen

Referat: Inger Michelsen
Tilstedeværende: Jørgen Løvstad, Verner Pedersen, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Dorte
Kristiansen og Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1: Referat fra sidste møde underskrevet.
Dagsorden godkendt med indsættelse af punkt 3a.
Ad 2: Meddelelser:
JL: Har indledt hjemmebesøg hos kommende konfirmander og deres forældre.
Der er ca. 34 kommende konfirmander.
JL foreslog, at tidspunkt for konfirmationer i Grathe kirke fra og med år 2019 ændres til
søndage kl. 10.00 i stedet for kl. 9.00. (Dette bliver muligt, fordi Vium fra og med år 2019 går
over til at afholde konfirmation på lørdage). Menighedsrådet bakker op om forslaget.
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RJ: Der afholdes Erfa-møde for alle kontaktpersoner i provstiet den 3. oktober kl. 16.30 i
konfirmandstuen i Thorning. I mødet deltager biskop Henrik Stubkjær, stiftskontorchef Bodil
Abildgaard og juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup.
RJ: Der er indkommet 11 ansøgninger til præstestillingen i Hinge-Vinderslev pastorat med
bistandspligt til Thorning-Grathe-Vium pastorat. Ruth deltager selv i orienteringsmødet den 6.
september i Sognehuset i Vinderslev.
RJ: Det er på tide at indgå aftale om koncert i anledning af kirkens 100-årsdag. - Tidspunkt for
koncerten drøftedes kort - forslag om onsdag den 24. maj. Vi arbejder videre med forslaget,
ligesom vi også overvejer diverse kunstnerforslag.
DK: Forelagde invitation til overværelse af arkitektens fremlæggelse af skitse/forslag til nyt
sognehus/herberg i Thorning torsdag den 1. sept. kl. 17.00 i konfirmandstuen.
IM: Vedr. budget for 2017: provstiet har imødekommet alle vore engangsønsker. (Lotte
Pilgaard har efterfølgende udsendt udførligt referat fra budgetsamrådsmødet i Ans den 24.
august).
IM: Menighedsrådet har (af hensyn til rettidig omhu - en radiator var begyndt at dryppe i
sommerferieperioden) via tlf.møde besluttet at sætte arbejdet med udskiftning af fastgroede og
utætte radiatortermostater i kirken igang, selvom der først er bevilget penge til arbejdet som
engangsønske på budget for 2017. Da arbejdet var igang, viste det sig, at det ville blive mere
omfattende end først antaget, idet flere radiatorer var utætte/tærede i bunden og frygtedes at
ville springe læk, når der igen blev sat vand/tryk på anlægget. Vi var derfor tvunget til at lade
samtlige radiatorer udskifte. Arbejdet ventes færdiggjort inden 4. september og financieres via
menighedsrådets frie midler.
IM: Der er sendt rykkere ud vedr. manglende indbetalinger for gravstedsvedligeholdelse.
Ad 3a: Revisionsprotokollat af 29. august 2016 (side 95-98) vedrørende årsregnskabet for 2015 samt
den uafhængige revisors erklæringer er forelagt menighedsrådet.
Menighedsrådets bemærkninger til protokollatet: Ingen bemærkninger!
Underskriftsblad vedr. dette punkt til indl. på DAP behørigt underskrevet af menighedsrådet.
Ad 3: Kvartalsrapport forelagt og godkendt uden bemærkninger.
Ad 4: Orienterings- og opstillingsmødet:
Vi mødes for opstilling af borde m.m. i forsamlingshuset kl. 18.
Formanden er forhindret. - Traktement v. mødet: Kaffe/the og kage, øl og vand.
Dagsorden for mødet iflg. Kirkeministeriets Vejleding om struktur og offentligt opstillingsmøde
i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016. Eventuelle senere fremkomne kandidatlister kan
indleveres hos medl. af valgbestyrelsen Dorte C. Kristiansen, Haugevej 23, Hauge, 8620
Kjellerup, tlf. 22 46 75 57, inden tirsdag den 27. september kl. 19.00. Tidspunkt for aflevering
bedes aftalt pr. telefon.
Ad 5: Høstgudstjenesten i Gråmose:
Inger laver annonce til indrykning i Kjellerup Tidende uge 37.
Anders Pedersen bygger halmballe"kirke".
Inger sørger for at skaffe højtaleranlæg/forstærker.
Søs sørger for pyntning, frugt, service.
Dorte, Ruth, Margit og Inger sørger for forplejning - meny som sædvanlig (Margit og Inger
bestiller råvarer + drikkevarer).
Evt. forespørgsel om hjælp til kaffe hos Thorning Menighedsråd eller frivilliggruppen.
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Ad 6: Dato for kirkesyn aftalt til torsdag den 8. sept. kl. 16.30. Bygningssagkyndig deltager fra
kl. 16.30-17.00. IM medbringer skemaer.
Næste ordinære møde aftalt til onsdag den 2. nov. kl. 19.00.
Vi foreslår onsdag den 30. nov. som ny dato for næste fællesmøde i Vium. (IM har
efterfølgende meddelt Vium Mr. dette forslag).
Ad 7: Indlæg til næste kirkeblad: Farvel fra VP, præsentation af det nye menighedsråd, omtale af
"Syng julen ind", julegudstjeneste kl. 13.30 den 24. dec., evt. kort omtale af det forestående
kirkejubilæum. Deadline den 31. oktober, dvs. på dette tidspunkt skal indlæggene være klar til
aflevering til opsætter.
Ad 8: Evt.:
Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt vi som kirke kan gøre brug af skiltning forud for
(især) særgudstjenester m.m. JL lovede at medbringe materiale vedr. skilte til næste møde,
hvorefter diskussionen kan genoptages.

Underskrifter:

