Dagsorden og referat fra Menighedsrådsmøde Thorning
tirsdag den 5. november 2019
kl. 16.30 – 18.30
Deltagere: Annie Pedersen, Torben Pedersen, Vibeke Pedersen, Jørgen Andersen, Jørgen
Løvstad, Kaj Lauritsen, Ketty Nielsen
Afbud: Ellen Andersen.
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Godkendelse af dagsorden. AP: Godkendt
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Valg og eller genvalg af vore opgaver i rådet. AP. Annie Pedersen fortsætter som
formand. Torben Pedersen som næstformand. Ellen Andersen som kirkeværge. Jørgen
Andersen som kontaktperson for kirkens medarbejdere. Vibeke Pedersen som kasserer
og Ketty Nielsen som sekretær.
Stillingtagen til MR’s deltagelse i museumsforening udsættes til næste MR-møde. VP
udgår af præstegårdsudvalget. Torben indtræder som nyt medlem, og JA vælges til ny
formand i præstegårdsudvalget og byggeudvalget. VP deltager i næstkommende møde
mhp. overlevering. Opgaven som kasserer har været arbejdstung pga. sognehus- og
præstegårdsbyggeri. Det er derfor besluttet at uddelegere flere opgaver til Britta, LMO,
indtil præstegården står færdig. Når vi køber ind til aktiviteter, opfordrer VP os til at
skrive på boner, hvilket arrangement, det drejer sig om, hvad der er købt og hvem, der
har købt. VP lægger en plasticlomme i sognehusets køkken til boner.
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Godkendelse af endelig budget 2020 VP. Vi har gennemgået vore ønsker til budget 2020 og
godkendt endelig budget for 2020. Af vore ønsker til ekstra bevilling til budgettet har vi
fået ca. det halve. Det vil sige 250.000 kr. Vi ønsker fortsat særligt at prioritere de
kirkelige aktiviteter, herunder store og små konfirmander, babysalmesang samt
kirkekor. Fastholdelse af og udbygning af aktiviteter herunder møde- og
foredragsvirksomhed for menigheden. Samt vedligeholdelse af bygningsmassen.
Af de 250.000 kr. sættes der 70.000 kr. af til plæneklipper, 20.000 kr. til nye bænke
udenfor kirken, 40.000 kr. til grøn regulering af kirkegården, 35.000 kr. til børnekor,
15.000 kr. til højskolesangbøger og 70.000 kr. til præstegårdshaven.
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Kvartalsregnskab VP: Der er et underskud, der kan forklares ved investeringer og
driftsudgifter til sognehuset, som der ikke er sat penge af til. Der laves et estimat på
huslejeprisen til herberget inden maj, og inden huslejen skal tages op til revision (som
aftalt efter et år).
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Nyt fra præsten JL: Sognehuset er blevet brugt godt til diverse aktiviteter efter
sognehusets indvielse. JL og Lene laver manual til lydanlægget i sognehus.
Lene og Sidse har arrangeret 4 koncerter/musikarrangementer på stribe i nov/dec.
JL og Jens Jørgen er i gang med ikoner til jul. Sorgens Værksted udsat til 25.1.2020. Vi
har modtaget penge til arrangementet fra stiftet. JL sender mail til stiftet om
udsættelsen. og forhører sig, om pengene skal føres frem og tilbage. Lene og JL er
tovholder på U2 aften 12.11.
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Valgperiode – skal vi søge om 2årig valg fra næste års valg. AP: Vi er delt på spørgsmålet.
AP spørger EA, inden vi tager endelig beslutning.
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Sognehusets udearealer og vedligehold – JA: Vi indhenter tilbud fra entreprenør for at
have et skøn på, hvad det kommer til at koste. Ny plæneklipper er med i 2020 budget.
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Præstegårdens status og evt. åbent hus 16.2. VP/JA: Byggeriet går efter planen. Der
kommer vinduer i i uge 47 og herefter varme Der er ingen uforudsete udgifter. Der laves
belægning udenfor huset for de penge, der er sat af til uforudsete udgifter. Der indhentes
tilbud på elektrisk åben og luk til Velux vindue på badeværelse.
16.2: program: Starter kl. 10.30 med gudstjeneste og åbent hus for alle i de 3 pastorater,
herefter møde i sognehuset med menigheden i Thorning. VP tager det med på næste
møde i præstegårdsudvalget. JL undersøger fristen for opsigelse af midlertidig bolig.
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Sognehus – behov for ekstra rengøring – aftal et par dage før med Søs, whiteboard til gangen,
JA og TP sørger for whiteboard ? AP – alle: Besluttet at CO2 slukker skal hænge i depotet,
som ikke længere skal aflåses. Brandtæppe placeres i køkkenet. TP skriver til Henning
Pilgaard, ” Fjelsø Mejeri”, om manglerne ved yderdøren. Det overvejes at tage en anden
til opgaven og varsle Henning Pilgaard om, at det bliver på deres regning, hvis der
fortsat ikke sker noget. JL har foreslået, at flytte cykelstativ ved indgangen ved
graverhuset om til sognehuset. Søs indkøber rengøringsvogn.
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Orientering fra:
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Formand AP
Kontaktperson JA
Kirkeværge EA
Kasserer VP
Sekretær KN
Præstegårdsudvalg VP
Kirkegårdsudvalg TP
Aktivitetsudvalg (korrespondancer mellem flere til genforeningsdagen
14.6.20 Borgerforening vil være med og arkivet finder historik fra
Thorning) KN: Næste møde i aktivitetsudvalg er tirsdag den
7.1.2020 kl. 17.
Koncertudvalg KN: Forslag: Karsten Holm og historien om ElvisKN tager forslaget med på næste møde i koncertudvalget som er
tirsdag den 14.1.2020 kl. 17.00. Næste møde i Gudstjenesteudvalg:
onsdag den 8.1.2020 kl. 16.30.

Eventuelt og næste møde: Referat fra møde 5.11. skal være underskrevet senest den 14.11.
AP giver besked, når referatet er klar til underskrift og lægger det i køkkenet i
sognehuset. 1.12 kl. 17.00 er der juletræstænding. Vi står på parkeringspladsen ved
kirken. Næste MR- møde: onsdag den 8.1.2020 kl. 17.30.

Ref. KN

