42. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter
Afbud: Thomas Buelund

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Punkterne 9-11 blev tilføjet.

b. Referat fra den 6. oktober 2016

Blev underskrevet

c. Siden sidst
- Formanden
- Fra kassereren

- Mange ansøgere til stillingerne som
forretningsførere

- Præsterne

- Julemesse i Midtpunktet den 12.-13.
november. Tema om 2017 som
reformationsjubilæet. Bl.a. kirkehøjskole.
HUSK at tilmelde sig til at tage vagter i
standen.
- Frivillighedsaften tirsdag den 8. november kl.
17.00 (Svende er vært) og foredrag med
Morten Skovsted kl. 19.30 (Morten er vært).
Flest mulige mødes kl. 16.15. 72 tilmeldte p.t.
- Præsterne og Svende holder møde ang.
Afviklingen af mødet den 22. november (se
pkt. 3). Der skal nedsættes aktivitetsudvalg for
Hvidbjerg sogn. Vi skal huske at invitere alle
foreningerne og deltagerne i frivillighedsmødet
den 8. november.
- Vi prøver at lade Chresten udarbejde fælles
meddelelsesliste til oplæsning ved alle
pastoratets gudstjenester.
- Per indkøber mobil og abonnement (KMaftale) til Chresten til administration og
varmestyring i Thyholm Kirkecenter.
- Hans Stokholm Kjer har videreformidlet
varsling af portoforhøjelse fra Post Nord til
omdeling af Kirke og sogn på mellem 5500,kr. og 7.700,- kr.

- Kontaktperson

- Brian Lauritsen er ansat på kirkegårdene i en
fuldstillingsstilling pr. 1. november 2016
- Jette Mølgaard Pedersen er ansat på
kirkegårdene i en 9 mdr. stilling med
vinterhjemsendelse.

- Medarbejderrepræsentanten
- Øvrige
2.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Takkebrev for kollekt fra KFUM’s sociale
arbejde
c. Referat mm. fra bestyrelsens for menighedsplejen

- Herunder indbydelse til temadag i Struer
Menighedshus, fredag den 4. november 2016
kl. 13-17.
- Vi skal være opmærksomme på, om vi har
familier, som skal have en julehilsen.
Ansøgningsskemaer lægges i kirkerne og
kirkecenteret, og skal afleveres til præsterne
senest 2. december 2016. Der lød en
opfordring til at indsamle midler i
kirkebøsserne i forbindelse med gudstjenester.

d. Indbydelse fra Viborg stift om deltagelse i
optagelse af Nytårsgudstjenesten til DR.
3.

Kommende arrangementer

- Tirsdag den 8. november 2016:
Frivillighedsaften og 100 salmer
- Lørdag-søndag 12.-13. november 2016:
Julemesse i Midtpunktet
- Filmstudieaften, torsdag den 17. november
2016 kl. 19 i Thyholm Kirkecenter. Lene
sørger for kaffe og kage.
- Temamøde om kirkens frivillige, tirsdag den
22. november 2016 kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter
- Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.30:
Koncert i Jegindø Kirke med Det Kristne
Gymnasiums kor fra Ringkøbing
- Søndag den 4. december 2016 kl. 19 i
Hvidbjerg Kirke: De 9 læsninger
- Søndag den 11. december 2016 kl. 16.00 i
Lyngs Kirke: Julekoncert med Hans Dal og
frue (familieegnet)

4.

Lyngs kirke

- Orientering
- Skriftligt materiale vedr. renovering blev lagt i
arkivet.

5.

Salg af Hvidbjerg Præstegård

- Konsulentudtalelse, se bilag
- Godkendelse af formidlingsaftale, se bilag
- Rådet besluttede at igangsætte
formidlingsaftalen og sætte præstegården i
Hvidbjerg til salg.
- Det blev aftalt at Rådet mødes i Hvidbjerg
præstegård fredag den 11. november 2016 kl.
13 og vælge, hvad der skal gemmes. Vi var
enige om at lade Lars Sandfeld ”arve” de
møbler m.m., som han kunne bruge. Lars
lovede at engagere Y’s mens club, som
forhåbentlig vil overtage resten af indboet.
- Det blev besluttet, at Thomas Buelund må
afhente et af klavererne.

6.

Thyholm Kirkecenter

- Tilskud på 40.000,- kr. til musikinstrument i
Thyholm Kirkecenter fra Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond
- Hvidbjerg Bank har ønsket et møde i
Thyholm Kirkecenter i forbindelse med
ansøgning om tilskud til musikinstrument. Vi
foreslår torsdag den 10. november kl. 16.00.
- Rådet besluttede at rette henvendelse til
Martin Gade, som er vores konsulent i
forbindelse med købet, og understrege, at vi
vil følge hans vurdering at mest velegnede
instrument.
- Afslag fra Statens Kunstfond.
- Kopimaskine og Altibox-internet skulle
gerne komme på plads i løbet af næste uge.
- Overveje postkasse?

7.

Energimærkning af præstegården

- Stillingtagen til deltagelse i fælles udbud.
- Se bilag
- Vi besluttede at indgå i den fælles
udbudsrunde.

8.

Ansøgning fra Indre Missions samfund på
Jegindø

- Se bilag
- Det blev besluttet at støtte foreningen med
et tilskud på 5.000,- kr.
- Lene orienterer Knud-Ole og Kirsten
Graversgaard om beslutningen.

9.

Indkøb af flere 100 salmer-salmebøger

- Det blev besluttet at indkøbe yderligere 60
ex. af 100 Salmer.

10.

Tilbud vedr. faskine ved Jegindø Præstegård

- Det blev besluttet at accepterer tilbuddet på
20.466,19 kr. + moms fra Thyholm
Maskinstation.
- Jens Kristian iværksætter arbejdet.

11.

Kørepenge til FU fællesudvalget

- Det blev besluttet at bevillige Lene
kørepenge i forbindelse med arbejdet som

forretningsudvalgsmedlem i Fællesudvalget.
12.

Eventuelt

Lars Sandfeld var på besøg og gjorde os
opmærksomme på nogle forhold, som vi skal
forholde sig til:
- Lars modtager fortsat Kristeligt Dagblad.
Det blev besluttet at flytte abonnementet til
Thyholm Kirkecenter.
- Vi skal have rettet skabene ved kirkerne til de
aktuelle oplysninger omkring præster.
- Der mangler en skraldespand ved Hvidbjerg
præstegård.
- en stor hilsen til det afgående MR for et godt
samarbejde gennem 3½ år.

