Thorning Sogn
Referat fra Menighedsrådsmøde
Afholdt tirsdag d. 21. april 2020, Thorning Sognehus
Deltagere:
Annie Pedersen (AP), Torben Pedersen (TP), Jørgen Andersen (JA), Ellen
Andersen (EA), Ketty Nielsen (KN), Jørgen Løvstad (JL), Linda Lyngsøe (LL)
Afbud: Kaj Lauritsen (KL), Lene Tind Ahrenfeldt (LA)
1. Godkendelse af dagsorden AP
Godkendt
2. Godkendelse af referat og underskrifter AP
Godkendt og underskrevet
3. Godkendelse af regnskab, momsregnskaber og underskrifter 2019 KN
Regnskabet drøftet, godkendt – og underskrevet.
4. Valg af to personer til koordinationsudvalg + en ekstra til valgbestyrelse AP
Drøftelse af formål med et samlende koordinationsudvalg, og fordelen
i at lave en fælles kalender, og med fælles møder mellem de tre MR’s
aktiviteter. Aktivitetsudvalget bevares i Thorning samtidig.
Valgt til koordinationsudvalget: Jørgen Andersen og Linda Lyngsøe
Valgt til valgbestyrelsen: Linda Lyngsøe
5. Sognehus – forespørgsel om spejl i entré, oprydning i køkken og andre
hængepartier AP
Det besluttes at vi ikke køber spejl til entréen.
Drøftelse vedr. oprydning og opvask efter små arrangementer/daglig
brug. Opfordring til at huske den lette rengøring, så der ikke står
opvask, eller er uvasket service i maskinen. Det opfordres til at vaske
af efter eget brug.
6. Præsteboligen – hængepartier JA/JL
Orientering til MR vedr. de små hængepartier i præsteboligen, bl.a.
internet, strøm, haveanlæg etc. Alt er i gang med at blive
7. Nyt fra præsten JL
Orientering fra Jørgen Løvstad. I tiderne med nedlukning grundet
Corona’en har Jørgen brugt lidt tid på at ringe til sognebørn, for at
bevare kontakten, høre om der er brug for hjælp, og tale om den
udfordrende tid vi lever i.
Præsten og hustru er flyttet ind i den nye præstebolig, og er rigtig
glade for det. De glæder sig til at vise boligen.
Kort drøftelse af om vi afholder genforenings-arrangement d. 14. juni
2020. Vi afventer udviklingen i landet, i forhold til om det er tilladt at
forsamles – vi beslutter at lade arrangementet stadig være en

Thorning Sogn
mulighed, og afvente. Evt. kan det flyttes fra præstehaven til
Kirkeskoven.

8. Fremgangsmåde ift bilag til kasseren KN
MR bedes om at skrive formålsnummer + -art nr, dato og navn. Sorter
gerne art-nr sammen, og er det en fællesudgift så skriv ”F” på bilaget.
9. Regnskabsfører fælles i pastorat eller i gl. Kjellerup kommune AP/JA
Afventer oplæg fra provstiet.
10. Kort referat fra kurset om orientering og opstillingsmøde AP/TP
Annie og Torben deltog, og havde et godt møde. Aftale i MR at vi hver
især fortæller en god historie til opstillingsmødet, som optakt til valget,
for at inspirere kandidater, men især for at fortælle om
menighedsrådets arbejde.
11. Afholdelse af orienteringsmøde d. 9. juni 2020 kl. 19 AP
Vi fastholder af afholde mødet. Det praktiske drøftes på særskilt møde
til maj.
12. Møde med Blicheregnens Museum AP
MR er inviteret til et møde med museet, mhp fremtidigt samarbejde.
Annie deltager sammen med Torben. God idé med fællesmøder, og
derudover efter behov vedr. aktuelle arrangementer
13. Nyt vedr. sølvstager
Drøftet.
14. Orientering
Formand AP: Dato næste fællesmøde, i Thorning d. 6. oktober 2020 kl 17.30
Kirkeværge EA: Salmebøger bestilles. Kirkegårdsregulering ift gravsteder.
Kalkning af kirken og små reparationer nødvendig – drøftet.
Har været til generalforsamling i Brugerrådet Bakkegården
Kasserer KN: Regninger til lokale foreninger
Sekretær LL: Spørgsmål vedr flaghejsning på off. flagdage – flaget tages ned
på arbejdsdagens slutning af graveren.
Præstegårdsudvalg JA: Påtænker at indhegne af areal bag kirken for at
vedligeholde. Drøftet og godkendt, men vi afventer resultat fra regnskab.
Kirkegårdsudvalg TP: Nye bænke opsat ved kirken
Aktivitetsudvalg LL: Aftalt nyt møde d. 28. maj 2020 kl. 10
Koncertudvalg JA: Vinkelkoret skal spille til julekoncert
15. Vedr. vedligehold af skovareal, Præstegårdsskoven – drøftet.
Næste møde mandag d. 18. maj kl. 19.

Thorning Sogn
Referant, Linda Lyngsøe

