Menighedsråd - Thorning Sogn
Møde i Thorning Sogn Menighedsråd
Torsdag d. 5. november 2020
Afholdt i Thorning Sognehus
Deltagere: Annie Pedersen (AP), Torben Pedersen (TP), Ellen Andersen (EA), Ketty Nielsen (KN),
Jørgen Andersen (JA), Jørgen Løvstad (JL), Linda Lyngsøe (LL)
Afbud: Kaj Lauritsen (KL)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (AP)
Godkendt
2. 5-års anlægsoversigt til budgetønsker (KN)
Fremlagt af kasseren, KN, og herefter drøftet.
Godkendt og underskrevet af menighedsrådet
Ønsker vedr. konkrete anlægsønsker skal indsendes til provstiet senest d. 31. januar 2021
3. 3.-kvartalsrapport til gennemgang og godkendelse (KN)
Fremlagt, drøftet og godkendt
4. Ny regnskabsfører fra Silkeborg (KN/JA)
Flertal i de tre lokale menighedsråd vedr. ja til ny regnskabsfører. Efter møder i de to
øvrige menighedsråd (Grathe og Vium), afholdes fælles møde omkring igangsættelse.
Opbakning fra provstiet.
5. Nyt fra præsten (JL)
- Ønske om promovering af “Aftensang” i “Sommeravisen”. Vigtigt med synliggørelse.
Opbakning fra menighedsrådet, og eventuelt samarbejde med Hærvejsherberget.
- Aftensang generelt drøftes i kommende menighedsråd.
- Julearrangement i Thorning Hallen – 2000 kr. + moms. Opbakning fra personalet.
Møde om det praktiske med hallen i november.
- Forslag om daglig virtuel hilsen i hele december. Opbakning fra menighedsrådet.

6. Alarm skal opsættes i depotrum (JA)
Primært sigtes mod opsætning i depotet, grundet musikinstrumenter. Derudover
eventuelt de to kontorer.
7. Afsked og tak til de afgående medlemmer (AP)
Tre afgående medlemmer, Annie Pedersen, Torben Pedersen og Ellen Andersen
8. Orientering fra:
Formand (AP):
Årligt eftersyn af varmepumpeanlæg. JA tager opgaven
Møde med museet – AP aftaler

Menighedsråd - Thorning Sogn
Huske presseomtale fremover til arrangementer, evt i aktivitetsudvalg
Valg af kontaktperson i “Kirke til kirke” i ny MR – EA kan kontaktes.
Kontaktperson (JA):
Julearrangement for personalet afholdes 19. december 2020
Kirkeværge (EA):
Lysestager solgt på auktion – indtægt øremærket til “børnehjørne”
Synsprotokol fra provstiet
Syv gravsteder ændres til plæneområder i.h.t. aftale med graveren
Indkommet tilbud om algefjerning på graverhuset – undersøges senere.
Modtaget tilbud om oliering af kirkedøre etc. Alternativt tilbud indhentes.
Kirkeligt løsøre skal protokoleres – er aftalt med organist og graver.
EA laver mapper til overdragelse af sine arkiver til fremtiden; sættes på depotet.
Kasserer (KN):
Økonomisk støtte til kompetenceudvikling ift organistuddannelse
Præstegårdsudvalg (JA):
Snak om anlæg af carport
Kirkegårdsudvalg (TP):
Intet nyt. Men en tak for tiden i menighedsrådet.
Aktivitetsudvalg (LL):
“Samvær i Sognehuset” hver mandag – godt i gang og 4-6 deltagere pr gang. Der må
gerne komme flere, men vi fortsætter.
Koncertudvalg (KN):
Julekoncerten aflyst grundet covid, og afstandskrav for koret.
9. Eventuelt og næste møde
Ny opdateret “Frivilligliste” – laves i det nye menighedsråd.
Minihåndbog til menighedsråd – kan bestilles på kirkenettet. LL tager opgaven
Næste møde er onsdag d. 11. november 2020 – konstituering af nyt råd

Referent, Linda Lyngsøe

