Thorning Menighedsråd

Dagsorden og referat af menighedsrådsmøde
Onsdag den 5. december 018 kl. 16.30

Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Ellen Andersen, Vibeke Futtrup Pedersen, Torben Pedersen,
Ketty Nielsen, Kaj Lauritsen, Jørgen Løvsted. Ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden AP. Godkendt
2. Godkendelse af referater og underskrifter AP.
Godkendt og underskrevet
3. Valg til gudstjenesteudvalg pkt. 22 fra sidste møde AP
Jørgen Andersen, Ketty Nielsen
4. Gennemgang af forretningsorden og evt. ændringer AP (bilag sendes ud)
Vedtaget med følgende ændringer:
§ 2, stk. 3: MR-møder afholdes i tidsrummet 15-22
§ 3, stk. 1 og 2. Punkter til dagorden indsendes og dagsorden udsendes
senest 4 hverdage før hvert MR-møde.
§ 3, stk. 3: fornødent materiale skal være tilgængeligt mindst 3 dage inden
mødet.
AP fører ændringer til forretningsorden.
5. Gennemgang og rettelse af vedtægt til Kasserer, regnskabsfører og sekretær.
(bilag sendt ud)
Regnskabsfører kan indkaldes ved kvartalvis rapportering og fremlæggelse
af årsregnskab for MR.
Vedtægt til Kasserer vedtaget og underskrevet af formand og kasserer.
Vedtægt til regnskabsfører vedtaget med følgende ændringer: § 3:
bogføringen skal gennemføres snarest muligt efter, at grundlaget for
registreringen foreligger, ”og ikke senere end” udgår. Kassebeholdning må
ikke overstige 5.000 kr. , AP tilføjer ændringer. Underskrives af formand og
regnskabsfører.

6. Forslag om ændring af vederlag til diverse poster AP (medtager bilag)
Punktet udsat til næste møde.
7. Rejsegilde – praktiske gøremål AP/EA
Afholdes i konfirmandstue. AP og EA sørger for pølser og brød. Øvrige
deltagere fra MR medbringer kaffe/te.
8. Nyt om varme til kirken EA/JA
Der er kommet varme på. Pris: 95.725 kr. inkl. moms, der omfatter
gravearbejde, rørlægning, smedearbejde og tilslutning. Regning godkendt af
provsti
JA: Evt. ekstraregning på rør fra Fredericia.
9. Nyt om stilling organist/sognemedarbejder JA
Sagen har været på møde på Provstiudvalg 4.12, svar 6.12. Vi forventer at nå
jobopslag op inden jul.
10.Information fra præsten JL
God tilslutning til adventsgudstjeneste 2.12. i Grathe. 220 deltagere. Evt.
opdeling af arrangementet næste år med et for konfirmander og et for
minikonfirmander ?
God tilslutning til juletræstænding. Indrullere sognehuset næste år?
Kirkens venner arbejder med armbånd til børn til uddeling ved
børnegudstjeneste og ikoner til uddeling ved julegudstjeneste. Tema:
Slægten.
MR’s opgave: At arbejde for en fælles sag, hvor forskellighed kommer i spil.
11. Status på præstebolig JA
Budgettet må ikke overstige 3,6 mill. Budgettet sendes til provstiet og
kommunen, forventes at gå igennem inden jul.
12. Orientering fra:
Formand AP (Møde med Hørups formand om fortsat samarbejdsaftale om
Jonna, kirkesekretær).
Vigtigt at Jonna igen kommer til at være i Thorning hver tirsdag. AP og JA
finder dato for møde om fortsat samarbejdsaftale. AP sender mail, når nye
medlemmer af MR kan komme på nettet.

AP indkalder til fælles MR-møde 7.1.2019
Diverse vedtægter på posterne. AP (medtager bilag) Vedtægt til sekretær
blev gennemgået:
§ 2 udgår. §5: formand sender dagsorden til Jonna,( præstesekretær), der
sørger for offentliggørelse. Sekretær i MR sender referater til Jonna.
Dagsorden og referat hænges op i kirken af graver. § 6: evt. sekretær ved
fælles MR-møde og møder med provstiudvalg. § 7: Dokumenterede udgifter
sendes til LMO.
AP fører ændringer til vedtægt for sekretær.
Øvrige vedtægter se dagsorden pkt. 4 og 5.
Kirkeværge EA EA mødes med Birkkjær 12.12. med henblik på overdragelse.
Kontaktperson JA Planlagt møde 6.12. med deltagelse af kontaktpersoner af
de 3 menighedsråd vedr. personalesituation i forbindelse med ansættelse af
kirke- og kulturmedarbejder.
Kasserer VP Konto i Jyske Bank lukkes. VP giver besked til forretningsfører
Sekretær KN
Præstegårdsudvalg JA
Kirkegårdsudvalg JA/EA
Aktivitetsudvalg Møde aftales 7.1.2019
Koncertudvalg EA+AP har styr på julekoncerten 11.12. Møde i nyt
koncertudvalg aftales på fælles MR-møde 7.2.2019.
13. Eventuelt Adresseliste er på vej fra kirkesekretær.
14. Næste møde (evt. fastlæggelse af mødedatoer) 7.1.2019. Ketty tager kaffe
og brød med.

