Thorning Menighedsråd
Dagsorden til og referat af møde tirsdag den 5. september 2017 kl. 17.15 i konfirmandstuen til
forberedelse af Fælles menighedsrådsmøde i pastoratet tirsdag den 12. september 2017 kl.
18.30 i Vium Menighedshus.
Deltagere: Annie Pedersen, Henning Birkjær, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Anne Marie Møller.
Frav. Jørgen Andersen.
Fortsættelse af ordinært menighedsrådsmøde den 22. august 2017 i konfirmandstuen.
Pkt. 10, 11, 12 og 13.
På grund af det fremskredne tidspunkt blev det besluttet at drøfte ovennævnte punkter på et
særskilt møde.
Pkt. 10. Opsamling af punkter til Fællesmøde i pastoratet 12. september. AP
Jørgen Løvstad har følgende:
Tanker om børne-og ungdomsarbejde i fremtiden.
Indkøb af trykkemaskine, som kan printe plakater i 60 cm. gange 90 cm.
Grathe har følgende:
Pkt. 11. Fordelingsnøgler vedrørende fælles udgifter. Hvilken fordelingsnøgle gælder hvor?
På fælles MR møde 23. januar 2017 vedtoges: Grathe 22%, Vium 33,5%, Thorning 44,5% ved
Kirkeblad og fællesarrangementer.
Pkt. 12. Hvornår og om hvad kan udvalgsmedlemmer indgå aftaler på vegne af deres respektive
menighedsråd?
Forretningsordenen for MR, poster og udvalg giver mulighed for at lave aftaler, hvis de fastsatte
økonomiske rammer overholdes.
Pkt. 13. Fællesarrangementer – hvad er definitionen på disse, og omfatter det også økonomi?
Vi ønsker en uddybning af begrebet fællesarrangementer. EA vil lave en oversigtsliste over
arrangementer til brug for drøftelse på fællesmødet.
Koncertudvalget foreslår, at honorar, transport og annonce betales efter fordelingsnøglen, og
traktement betales af de enkelte råd, hvor arrangementet foregår.
Dagsordenen til det fælles menighedsrådsmøde den 12. september blev gennemgået.
Kommentarer og tanker:
1. AP skriver til Steen Langdahl om det ønskelige i en summe-pause undervejs i mødet.
2.og 3. EL sender bilag ud om status i sognehusbyggeriet.
8. Det er vigtigt at udvise praktisk smidighed. AP udtrykte: Gør ikke tingene for firkantede.
9. Til beslutning fra Præstegårdsudvalget. Bilag: Vedtægt for Præstegårdsudvalget.

A. Skal præstegårdsudvalget være repræsenteret i byggeudvalget vedr. nyt sognehus?
Jfr. Referat fra MR møde den 22. august 2017 pkt. 6: Byggeudvalget er et selvstændigt udvalg.
Thorning står for økonomien og byggeriet er færdigplanlagt.
JA går ind for Grathes ønske om at have en repræsentant i Byggeudvalget.
AP, EL, HB, EA, AM finder det naturligt, at repræsentanter fra Grathe og Vium først kommer
med i et sognehus-udvalg, når huset tages i brug til benyttelse af hele pastoratet.
B. Godkendelse af vedtægter.
C. Ansøgning om dræn ved Præsteboligen.
D. Pasning af Kirkeskoven af Thorning Kirkes gravere?
E. Naturpleje af arealet bag Kirkegården (engen?)
I tilfælde af afstemning fik AP fuldmagt af HB og AM til at stemme, da de ikke kunne deltage i
mødet.
Evt. Orientering om Kirkebil på fællesmødet. Kirkeblad 2017-3. Blanketter.
EA: Er tiden moden til et fælles aktivitetsudvalg og er det hensigtsmæssigt?

Ref. EA.

