Thorning sogn
Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 27. marts 2019
kl. 16.30-18.45 i konfirmandstuen
Mødedeltagere: Lene Ahrenfeldt, Jørgen Løvstad, Annie Pedersen, Torben Pedersen, Jørgen
Andersen, Vibeke Pedersen og Ketty Nielsen.
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden. AP: Godkendt

2

Godkendelse og underskrift af referat (12.3.) og endelig årsregnskab 2018 AP: VP læste
Forklaring til årsregnskabet op. Referat og regnskab godkendt og underskrevet med
ændring til differentieret momsprocent, der ændres fra 44 til 45 %.

3.

Forslag at sende kalkning af tårnet i udbud TP:
Besluttet i første omgang at sprøjte for alger, inden der tages stilling til evt. kalkning.

4

Forslag af brev til Thorning museum om konfirmandstuen + bilag AP: AP har sendt
forslag om museets fremtidige betaling for brug af konfirmandstuen. Forslaget er blevet
godt modtaget af museet, og der skal udfærdiges en kontrakt.
Drøftet, at der i kontrakten lægges op til et årligt møde. Foretages der ændringer på
bygningens konstruktion, skal menighedsrådet ind over. Museets forbrug af strøm skal
tilkobles egen måler. Overtagelse pr. 1.6. med brugsret 14 dage i forvejen. Der skal ske
forudbetaling af leje. Hvert år den 1.6.
AP sørger for at ovenstående føres til kontrakten.

5

Status på sognehuset VP: VP præsenterede opdateret budget og regnskab. Der er brugt
lidt mere på køkkenet end budgetteret. Der er brugt 89.900 kr. af uforudsete udgifter.
Der bestilles borde og stole på inventarmøde 28.3. Der vælges ud fra bord og stole fra
præstegårdsloftet. Der vælges evt. bordplader i laminat eller linoleum med henblik på,
at begrænse antallet af træsorter. Besluttet, at Lene deltager i inventarmødet.
Lene gør opmærksom på behovet for et nyt klaver, så der kan være et klaver både i
sognehus og kirke, da klaveret i kirken ikke er godt at spille på.
Sidste byggemøde bliver 28.3. kl. 14.00. Aftalt Ellen deltager, da hverken Vibeke eller
Jørgen A har mulighed for at deltage.

6

Status på præstegården VP/JA: Byggetilladelse er gået igennem. Byggeriet sendes i udbud
Ved 5 entreprenører. Udbudsmaterialet sendes ud 9.4.
Kontrakt med Teddy Jakobsen (nedrivningsfirma) skal underskrives.
A2 (arkitetsfirma) afholder møde med Teddy Jakobsen 11.4.

7.

Aftensang i sommer JL: Besluttet at gennemføre aftensang i juli måned. Aftensang
varetages af Lene, Sidse, Løvstad og 3-4 gange af Mikael Holst Kongensholm. Vi vil
efterfølgende evaluere på tilslutningen.

8.

Indbydelser af biskop og provst til sognehusets indvielse JL: Vi inviterer biskop og
provst med ægtefæller, + provstiudvalg.

9

”24 timer på hærvejen, hvor du møder Blicher” – er det noget vi skal gøre sammen med
Museet ? JL: JL har orienteret om projektet. Det er besluttet at gå videre med projektet.

Thorning sogn
Vedr. indsamling til kunstværk i forbindelse med indvielse af sognehus: JL oplyste, at
der den 10.4. samles op på, hvor mange penge, der er gået ind til projektet. Det
besluttes endvidere at lave opslag/invitation til at give et honorar til kunstværket.
Opslaget sættes ind på Kirkernes hjemmeside og i de 3 kirker.
JL oplyste, at der i 2020 vil være særlig fokus på sorg og omsorg. Han har søgt om
Lørdag 9.11. 2019 (efter Allerhelgen) at lave et ”Sorgens Værksted” med Jeanette
Munksgaard som et pilotprojekt.
10

Borde og stole på præstegårdsloftet – hvad stiller vi op med dem? JL: Skal med over i nyt
Sognehus.

11

Kirke- og kulturmedarbejder Lene Ahrenfeldt – samarbejde AP/LA: LA oplyste, at det har
været spændende at starte op. Hun skal til optagelsesprøve på orgelskole 8.4. For at
kvalificere sig til prøven har hun modtaget undervisning fra Niels Peter, organist ved
Hørup kirke. Hun har endvidere deltaget i babysalmesang med Lisa, sognemedhjælper
I Hørup kirke.

12

Orientering fra:











13

Formand AP: (Blichfang medlemspris sat op til 300 kr):
AP oplyste at medlemspris for Blichfang er steget fra 200 til 300
kr. Der var enighed om, at vi fortsat skal være med her. AP
præsenterede ide fra Kragelund om en liste, hvor frivillige kan
skrive sig på til at varetage gøremål i forbindelse med planlagte
aktiviteter. Der var enighed om at arbejde videre med ideen og om
muligt have den klar til indvielsen af nyt sognehus.
Kontaktperson JA: JA er startet på lederuddannelse.
Kirkeværge EA: EA er sammen med graver i gang med sikring af
gravsteder.
Kasserer VP:
Sekretær KP
Præstegårdsudvalg VP: Se pkt. 6.
Kirkegårdsudvalg TP
Aktivitetsudvalg – KN: Der har været afholdt fastelavnsfest i
samarbejde med Borgerforening. Arrangementet var meget
vellykket og med stor tilslutning. Der er i aktivitetsudvalg og
koncertudvalg særlig fokus på programlægning af indvielse af ny
sognehus den 4. og 5.5.
Koncertudvalg KN

Eventuelt og næste møde: JL orienterer Vium og Grathe MR om, at vi i Thorning ikke
ønsker nogen fælles udflugt i år pga. megen anden aktivitet, herunder muligheden for at
deltage i Himmelske dage i Herning.
Næste MR-møde: 11.4. kl. 17.15.
Torben tager sandwich med.
Ref. KN

