Thorning Menighedsråd
Dagsorden og referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.30 i
Konfirmandstuen.
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Henrik Birkjær, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Anne
Marie Noes Møller, Jørgen Løvstad. Afbud fra Kaj Lauritsen.
1. Britta Ankersen og Anette Finderup fra LMO informerer om deres arbejde for os.
LMO s opgaver for Thorning Kirkekasse beskrevet på uddelt bilag.
a. AF gav et oplæg til drøftelse af fastprisaftale for 2018. Bilag.
I 2017 lønnes LMO med 60.000 kr. ex. moms, hvilket er en prisstigning på 5.000 kr. ex.
moms. EL undersøger priser hos andre konsulentfirmaer.
b. AF præsenterede som bilag en faktura på udspecificering af opgaver, som ikke er
indregnet i fastprisaftalen.
Hensigtsmæssigheden af dette blev drøftet. JA ønskede at vide, om en sådan særskilt
betaling påvirkede fastprisaftalen. AF sender forslag til ny fastprisaftale.
c. Fakturering efter de 2 fordelingsnøgler for sognene i Pastoratet. Bilag:
Samarbejdsaftaler
Faktureringer sendes til EL, som samler og 1 gang årligt sender til LMO.
Lønmateriale for kor og korledere samles hos EL og videresendes til LMO, så
indbetalingsfristerne overholdes. Aflønning til præstesekretær og organist som hidtil.
d. Drøftelse af, hvordan der kunne spares LMO tid.
EL sender printede attesterede fakturaer i kuvert 1 gang ugtl. med kurer.
Bilag sendes som 1 fil hver 14. dag.
Når udkast til budget 2019 er fremsendt, retter MR til og informerer BA. Vi aftalte at
prøve disse tiltag et år, hvilket skulle spare LMO tid.
Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017 blev gennemgået af BA.
2. Godkendelse af dagsorden. AP. Dagsordenen blev godkendt.
3. Underskrift af referat fra MR møde 27. nov. 2017.AP. Referatet blev underskrevet.
4. Vi skal blive bedre til at blive enige om konklusion på pkt. AP
Enighed om vigtigheden af at få nedskrevet konklusion af drøftelser og vedtagelser.
5. Mindre forbrug af gravertimer – skal de ordne træ i Præstegårdsskoven? JA
Efter at automatisk klokkeringning blev indført 24.12.2017 er 200 timer frigjort til andre
opgaver. Foreløbig bruges nogle af timerne til pasning af Kirkeskoven og
Præstegårdsskoven. Bestemt på møde den 4. januar 2018. Selvsåede træer på
Kirkeengen ved Thorning bæk er fjernet, og rådne træer er fældet langs bækken og ved
Friluftsscenen.

6. Hvordan fordeles kirkesanger honorering ved afløsninger Thorning/Grathe? JA
Kirkesangerne aftaler selv, hvordan gudstjenesterne dækkes.
7. Nyt fra præsten. JL
JL deltager i rejselederkursus ifm. sognerejsen til Israel.
”Tro og liv” studieaftenerne i Gl. Kjellerup Kommune er kommet godt fra start med 40
deltagere.
8. Status på Sognehus – følgebrev sendt til Provst og Provstiudvalg. EL
Provstiudvalget har bevilget de ansøgte 200.000 kr. Kontrakten med Entreprenørfirmaet
Bak Nielsen i Skals kan nu underskrives. Afdragsperioden på lånet på 5.700.000 kr. er på
15 år. Nedrivning af Blichersvej 31 kan begynde 1. okt. 2018. Sognehus med herberg
forventes færdigt 1. maj 2019.
9. Status på Præstegårdens renovation. JA
Entreprenør Peter Jørgensen har undersøgt problemerne med fugt omkring og i
Præsteboligen. Udgifterne til afhjælpning af fugtproblemer anslås til 731.000 kr. Det
drejer sig om dræning, kælder og de to gavle. Provstiet har ikke midlerne. Af hensatte
frie midler har MR 100.000 kr. til formålet, bl.a. til fugning af gavle og udluftning. MR
anbefales af provstiet at søge om midler etapevis, og vi ønsker at få oplyst en prioriteret
rækkefølge for løsning af opgaverne af provstiets byggesagkyndige.
JA ønsker at få ført til protokols, at Præsteboligen bør være egnet til beboelse, og at den
burde have haft 1. prioritet, så de sundhedsskadelige problemer med fugt burde løses nu
og ikke først blive afhjulpet i løbet af de 4 år, som provstiudvalget foreslår.
MR er enige om, at afhjælpning af fugtproblemerne skal ske hurtigst muligt.
10. Punkter til fælles MR møde den 1.2.2018 i Vium. AP
Oprettelse af sognemedhjælperstilling. JL
Opfordring til øget samarbejde mellem de 3 kirkers gravere. JA
Regnskabsføring ifm. fordelingsnøglerne. EL
Status på byggeri af Sognehus/Herberg. EL
Orientering om fugtproblemer i Præsteboligen og afhjælpning af dem. Prioritering. JA
Aftenudflugt for menighedsråd og ansatte med ledsagere 6. juni 2018 til Ådalens retræte
ved Ålum. JL
Billetter til Ann Mette Elten koncert. EA
11. Orientering fra:
Formand. AP
Møde i Distriktsforeningen den 20. marts 2018 kl. 19.30 med Kirkeminister Mette Bock.
Kontaktperson. JA. Intet.
Kirkeværge. HB

Mgl. indbetaling for vedligeholdelse af gravsteder bringes i orden.
Kasserer. EL
Graverønske om saltspreder. Pris 4.500 kr. Arbejdstilsynet! JA aftaler med KL.
Sekretær. EA. Intet.
Præstegårdsudvalget. JA
Der arbejdes på vedtægten for Præstegårdsudvalget.
Kirke- og Kirkegårdsudvalget. JA.
Automatisk klokkeringning påbegyndt 24.12.2017. Styres fra boks i Våbenhuset.
Automatisk dørlås bliver installeret.
Birger Brødløs A/S har givet tilbud på installering af nye stik i koret til musikanlæg og på
lysdæmpning. 11,500 kr. Sættes snarest i gang. JA kontakter.
Kirken har fået de optagne fliser fra fodgængerfelterne på Blichersvej. Graverne rengør
dem og lægger gangbane ved Graverhuset. Tager brostenene op.
Aktivitetsudvalget. EA
Aftale med Borgerforeningen om fastelavnsgudstjeneste kl. 13.30 og efterfølgende
tøndeslagning i hallen kl. 14.00 søndag den 11. februar. Planlægningsmøde afholdes
torsdag den 25. januar kl. 19.30 med Laila Simonsen hos EA.
Ingen ansøgere til julehjælp i 2017.
Der er uddelt juledekorationer til plejehjemsbeboerne på Bakkegården og folk fra sognet
på naboplejehjemmene, i alt 18 stk. ved JL og EA.
Koncertudvalget. EA
Fin og velbesøgt julekoncert med Østjysk Kammerkor og Erling Lindgren. Luciaoptog ved
børnekoret. Salg af Luciaengle fra stand indbragte 705 kr. til Danmissions børnearbejde.
Koncert med Ann Mette Elten søndag den 4. marts kl. 16.00 i Thorning Kirke. Der er trykt
200 billetter. Der er solgt 140 ud af 150 billetter a`100 kr. hos Spar i Thorning. De
resterende 50 billetter kan købes ved henvendelse til præstesekretæren.
Koncert med Klezmerduo den 17. april kl. 19.00 i Vium Kirke og efterfølgende samvær
med musik og evt. jødiske danse i Menighedshuset.
Forårskoncert med TGV børnekoret i maj. Forslag 8. maj
Havekoncert den 28. juni med Hans Holm i Præstegårdshaven.
Forslag om efterårskoncert med Tensing i Grathe.
Julekoncert med Midtjysk Kor i Thorning.
12. Eventuelt og næste møde.
Næste møde afholdes torsdag den 22. februar kl. 17.30 i Konfirmandstuen.
Referent: EA

