Thorning Menighedsråd
Dagsorden og referat af
Menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017
kl. 18.00 i konfirmandstuen
Deltagere: Annie Pedersen, Jørgen Andersen, Eivind Lihn, Ellen Andersen, Henrik
Birkjær, Ditte Jørgensen, Jørgen Løvstad, Kaj Lauritsen.
1.

Godkendelse af dagsorden. AP
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat og underskrift. AP
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde den 4.1.2017 blev godkendt og underskrevet.

3.

Gennemgang af regnskab 2016 - Britta fra LMO er med fra 18-19. EL
EL udsender regnskab 2016 til alle.
Britta gennemgik regnskabet for 2016. Økonomien er fornuftig.

4.

Ønsker til budget 2018 (kun beløb over 20.000 kr.) skal indsendes inden den 1.3.17. EL

Surbundsbed på kirkegården
Taget på Præstegårdens garage udskiftes.
Udskiftning af plæneklipper
4 nye bænke på kirkegården
Børnehjørne nederst i kirken.
5.

Underskrift af tillæg til gældsbrev vedr. udskiftning af taget på Museet. EL

Tillægget omhandlede den moms, kommunen ikke havde medtaget i
gældsbrevet. Alle underskrev med undtagelse af Jørgen Andersen.
6.

Udbetaling af gravstedskonto – vedr. brev fra Prolex. EL
Menighedsrådet afventer brev fra Jyske Bank, før sagen kan sluttes.

7.

Aftensang i sommerferien og højmesser i Thorning kirke søndag aften. JL

Med afsæt i gode erfaringer i 2016 vil der blive holdt aftensang i sommerferien
hver ugedag kl. 21.00 med undtagelse af mandag og lørdag aften. Der vil så blive
morgensang tirsdag og søndag morgen kl. 8.00.

Højmesse 5 søndage i juli kl. 20.00 og 1 højmesse en søndag i juli kl. 11.30.
8.

Orientering om forløbet af mødet 14. marts om opvarmningsaften til en evt. Israeltur JL

Jørgen Løvstad vil orientere om rejse til Israel i efteråret 2018 i KonfirmandStuen kl. 19.00. Efterfølgende kaffe i Kaffestuen på Museet.
9.

Evaluering af Fællesmødet (savner stadig et referat) AP

Evaluering på næste menighedsrådsmøde. Næste fællesmøde 12.9.17 i Grathe.

10. Drøftelse og enighed endnu engang om præstegårdsudvalgets beføjelser, idet Sten har
forhørt hos provsten, hvad der hører under præstegårdsudvalget. Det er os selv, der
bestemmer, hvad og hvor meget der skal høre under og også fordelingen af økonomien. Mit
forslag er, at vi fortsætter samarbejdet kun om præsteboligen + jord i Thorning, det som både
Eivind og jeg havde fået oplyst. Men det kan være målet om nogle år med et stort fællesskab af
Viums bygninger og jord også. Men jeg tror ikke, vi er modne til det endnu. Lad os tage det i
etaper? AP/EL/JA
Præstegårdsudvalget vil fremover bestå af 2 fra hver af de 3 sogne i pastoratet.

Vi er fælles om Præstegården. Det er også vigtigt med et godt samarbejde, også
om de bygninger, som benyttes fælles, både Vium Menighedshus og det nye
sognehus i Thorning med konfirmandstue, præste- og sekretærkontor, hvilket
der var bred enighed om, men der var usikkerhed om ansvarsområder, herunder økonomi,
og der må arbejdes hen mod en afklaring af dette. Drøftelse heraf mundede ud i en
afstemning, om sognehuset skulle høre under det fælles præstegårdsudvalg. Hertil stemte AP,
JA, DJ, EA og JL ja, og EL og HB stemte nej. EL ønskede herefter at træde ud af præstegårdsudvalget. HB tiltrådte i stedet for.

11. Mission og visioner for vores arbejde her. Skal vi starte hvert møde med eks. et kvarter,
og så skriver jeg eksakte spørgsmål, som vi kan drøfte. Eller skal vi tage et helt møde om det ?
AP

EL kopierer hæftet om ”Visioner i menighedsrådsarbejdet” til alle. Vi læser hæftet, og
Tager 15 min. snak på næste møde, om hvordan vi kommer i gang.

12 Status om sekretær stillingen JA
Aftale med Hørup er ikke på plads endnu.
12.

Status om kirkebilen EA

Enighed om at benytte Jens Damgaard, Frederiks Taxi.

13.

Forslag og ideer til aktiviteter og koncerter til efteråret og 2018 ønskes. EA

Tages op på næste møde.
14. Orientering fra diverse udvalg:
Formand AP

Intet
Kirkeværge HB

Der indkøbes 20 lysholdere til kirkebænkene.
Der indhentes 2 tilbud på automatisk ringeanlæg af KL og HB, JA og EA
Kontaktperson JA

Organist Steen Pedersen er ansat fra 1.2.17 med 14 timer samt rådighedstillæg.
Kasserer EL

Vedtægter for regnskabsfører og valgt kasserer blev underskrevet.
Pengebokskort til Jyske Bank til kassereren til kontantindbetalinger.

Sekretær EA
Intet.
Kirkegårdsudvalg

Der er fældet selvsåede træer på engstykket nord for Kirkegården, hvilket giver en
smuk udsigt over dalen.
Præstegårdsudvalg EL
Fældet taks i Præstegården til NJC. EL og JA hjælper med rydning af træet.

Aktivitetsudvalg EA (se vedhæftede bilag fra møde 26.1.17)
Hjælpere til fastelavnsspaghetti 26.2.17. Mødes kl. 15.00. Udvalget, EL og JA. Tanja

Lajgaard og co.
Koncertudvalg EA
Organist
16 Kirkeblad EA
Kirkeblad 2017-2 uddeles først i marts. Næste deadline 30. april. Ud først i juni.
17 Nyt om sognehus EL
Referat af møde holdt med arkitekt Henning Pilgård den 16.1.2017.
Forarbejdet med udbudsmateriale, godkendelser, licitation, håndværkere,
finansiering og kommuneplan forventes færdigt i september, så projektet
kan påbegyndes 1. oktober. Der udarbejdes lejeaftale med FHHT, som er
medfinansierende.
18 Eventuelt: Intet

Næste mødedato: tirsdag den 4. april kl. 18.30 i Konfirmandstuen.

Referent Ellen Andersen

