Thorning Sogn Menighedsråd
Referat menighedsrådmøde i Thorning Sogn
Afholdt onsdag den 12. august 2020 kl. 17
Deltagere:
Annie Pedersen (AP), Ketty Nielsen (KN), Ellen Andersen (EA), Torben Pedersen (TP), Jørgen
Løvstad (JL), Linda Lyngsøe (LL)
Afbud: Jørgen Andersen (JA), Lene Tind Ahrenfeldt (LA), Kaj Lauritsen (KL)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden AP
Godkendt
2. Godkendelse af referat og underskrifter AP
Godkendt og underskrevet
3. Aftensang JL
Hver aften i hele juli er der aftensang i Thorning Kirke, med en halv time med lidt
salmer, et lille oplæg til eftertanke og tid til stilhed. En fin succes, med gennemsnit på
cirka 15 besøgende hver aften. Det er en blanding af lokale og herbergsgæster.
Drøftelse i menighedsrådet om, hvorvidt vi fremover skal prioritere det stærkere, og
budgettere det med mere annoncering. Samtidig snak om at få lavet en artikel og
pressemeddelelser til næste sæson. JL har opgaven med at
4. Minikonfirmander JL
27 minikonfirmander i år, og JL har brug for at have en medhjælper til opgaven.
Sagen er drøftet, og JL arbejder videre med at finde en medhjælper. Når der er
fundet en, gives tilbagemelding til menighedsrådet.
5. Potentielle nye MR medlemmer JL
Tre medlemmer genopstiller ikke, så der skal findes nye kandidater. Hver især af
rådsmedlemmerne spørger lokalt.
6. Kirkenet pc skal udskiftes JL / AP
Normal procedure at der skal udskiftes. JL har opgaven.
7. Et års gennemgang af sognehuset JA –AP
Fejl og mangler er gennemgået og det meste er udbedret. Der mangler lidt i
herberget (gulvafløb og bruser), men dette laves.
Nu har et-års eftersyn fundet sted. Entreprenøren stiller sikkerhed indtil 5-års
eftersyn har fundet sted. Sikkerheden udgør 2%, svarende til 5.200 kr.
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8. Lenes fremtidige funktioner i lyset af alt for mange timer JA (bilag sendes senere)
Der er overforbrug af timer, og derfor det nødvendigt at konvertere i opgaverne.
9. Behandling og godkendelse af 2. kvartalsregnskab KN
KN gav en gennemgang af kvartalsregnskabet. Vi holder budgettet, og
driftsudgifterne ligger pt under 50% af hvad der er budgetteret.
Godkendt af menighedsrådet.
10. Dato for kirkegårdssyn inden d. 1. oktober 2020. Kirke- og kirkegårdsudvalget, den
bygningssagkyndige, formand og kirkeværge indkalder til syn EA
TP aftaler dato med bygningssagkyndige, Leif Christensen. TP giver tilbagemelding til
præstegårdsudvalg og menighedsråd om endelig dato for kirke- og kirkegårdssyn, og
eventuelt for præstegårdssyn. EA, AP, JA og TP deltager fra Thorning Menighedsråd.
11. Orientering fra:
Formand AP
Forespørgsel fra Senior Klub om lån af sognehuset til foredrag. Afslag.
Vindue i depot skal holdes lukket.
Et vindue i sognehuset er gået i stykker og skal skiftes. JA har opgaven.
Systemnøgle ændres
Valgbestyrelse AP
Fælles annonce vedr. menighedsrådsvalget d. 15. september, sammen med alle
sogne i Gl. Kjellerup kommune. Hørup kom med oplægget.
Plakater/ophæng omkring valgafholdelsen: Linda undersøger og bestiller.
Kontaktperson JA
Ikke tilstede. Punktet udgår
Kirkeværge EA
Thorning Sogn skal være vært for distriktsforeningen, til en kirkegårdsvandring med
besøg på Grathe og Thorning kirkegårde, mandag d. 31. august.
Kasserer KN (afslag fra PU)
Moms betales til marts 2021.
CVR-nr er for nogle år siden oprettet til menighedsrådet, og det er nødvendig med
en tilknyttet Nem-konto. KN har opgaven.
Sekretær LL
Ikke relevant. Punktet udgår fremover.
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Præstegårdsudvalg JA
Ikke tilstede. Punktet udgår.
Kirkegårdsudvalg TP
Kirkegårdssyn. TP laver aftale vedr. dato, og orienterer menighedsrådet.
Aktivitetsudvalg LL
Tur til Øm Kloster d. 12. september 2020, kl. 12-17. Sammenhæng til foredrag i
efteråret om bibelske planter.
Ønske om at åben sognehuset for nogle af aktiviteterne, som pt er aflyst på
Bakkegården, grundet Covid-19. Mange er meget ensomme, og mangler
aktiviteterne og fællesskabet. Det drøftes på næste møde i Aktivitetsudvalget, men
der er stor opbakning fra menighedsrådet, blot det passer ind i husets skema.
Koncertudvalg JA
Koncert med Carsten Holm d. 3. september 2020. Grundet aktuelle situation
omkring Covid-19, kan det risikere at vi må udsætte. Vi håber at afholde. KN tager
kontakt til Carsten Holm, og forhåndsaftaler ift. udsættelse.

12. Eventuelt og ny mødedato AP
Tilladelse til at holde bryllup i kirken 12. oktober 2020, af et par der ønsker at vies
her.
Næste møde onsdag d. 9. september 2020, kl. 17-19

Referent, Linda Lyngsøe
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