39. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 10. august 2016 kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter
Afbud: John Michaelsen og Morten Krogh Nielsen

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden
b. Referat fra den 8. juni 2016
c. Siden sidst
- Formanden

- Svar vedr. samarbejde i Struer Provsti, se bilag
- Henvendelse fra Anton Lyhne vedr. koncert
til Spil-dansk-dagen den 3. november 2016. De
medvirkende skal blot have rødvin!?
- Sognene på fælles Facebook-side

- Fra kassereren

- Intet

- Præsterne

- Indskrivning til konfirmander torsdag den
18. august 2016
- Overvejer minikonfirmanderne.

- Kontaktperson

- Personalemøde onsdag den 24. august 2016
kl. 14.00

- Medarbejderrepræsentanten

- Intet

- Øvrige
2.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Invitation fra Folkekirkens Nødhjælp til
Frivilligdag i København fredag den 9. september kl. 11-15
c. Nyhedsbrev fra Distriktforeningen
d. Valgkursus for valgbestyrelser tirsdag den
23. august 2016 kl. 19 i Nørrelandskirken,

- Per Jørgensen tager til det.

Holstebro
e. Resultat af tilsyn fra Arbejdstilsynet; med
en grøn smiley 
3.

Kommende arrangementer

- Søndag den 14. august 2016 kl. 10.30:
Indsættelse af sognepræst Thomas Buelund
med efterfølgende Kirkefrokost i Thyholm
Kirkecenter.
- Friluftsgudstjenesten 4. september i
Hvidbjerg

4.

Thyholm Kirkecenter

- Forslag til vedtægter. Pkt. 9.c skal ændres, der
den daglige leder ikke udpeges, men er en
ansat. Pkt. 3.c. kan vi overveje at udskifte
”modarbejde” med ”være i modstrid med”.
- Præstegården. Vi skal blive færdig med at
flytte ind i Thyholm Kirkecenter, før vi bruger
kræfter på at tømme den.
- Vi flytter det gamle tlf.nr. 97871115 til
Thyholm Kirkecenter. Det sørger Per
Jørgensen for.

5.

Ny sognepræst i Thyholm pastorat

- Indsættelse søndag den 14. august 2016 kl.
10.30 i Hvidbjerg Kirke med efterfølgende
kirkefrokost i Thyholm Kirkecenter.
- Kroen har sagt ja til at levere og servere. De
kommer kl. 11.30.
- Hvad skal vi være opmærksomme på i
opstartsfasen?

6.

Lyngs kirke

- Godkendelse af igangsætning af arbejdet
med renovering af Lyngs kirke, se bilag.
- Godkendt

7.

Kvartalsrapport

- se bilag
- Godkendt

8.

Revisorerklæring vedr. årsregnskab 2016

- se bilag
- Godkendt

9.

Forberedelse af budgetsamråd

- Vi skal beholde ønskerne om kørefast vej og
allé på kirkegården i Hvidbjerg.

10.

Menighedsrådsvalg 2016

- Orienteringsmøde tirsdag den 13. september
2016. Fælles annonce i Struer provsti, se bilag.
Vi vil gerne deltage, og Svende Grøn
udformer annonceteksten.
- I tilfælde af flere lister afholdes valg den 8.
november 2016
- Beslutning vedr. 2- eller 4-årig valgperiode.
Vi beslutter at ansøge om lov til at indføre 2årige valgperioder. Per Jørgensen skriver
ansøgningen.

11.

Forpagtningsaftale på Jegindø
præstegårdjord

- Orientering fra Jens Kristian Pedersen.
Aftalen er på plads, så den skal blot
underskrives.
- se bilag
- Vi bevilliger de ansøgte 5.000,- kr.

12.

Ansøgning fra julestueudvalget

13.

Næste møde

- Orienterings- og opstillingsmøde til
Menighedsrådsvalget.
- Jens Kristian medbringer forplejning, og
Mona laver kaffe.

14.

Eventuelt

- Lene Kristensen bestiller VISA-kort til
kirken
- Mona fortalte, at porcelænet er leveret.

15.

Lukket punkt

