40. ordinære menighedsrådsmøde
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Thyholm Kirkecenter
Jens Kristian medbringer forplejning, og Mona laver kaffen.
Afbud: Morten Krogh Nielsen.
Referent: Thomas Buelund

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden
b. Referat fra den 10. august 2016

Skal underskrives

c. Siden sidst
- Formanden

- Formandsmøde
- Godkendelse af 2-årig funktionsperiode
- 1. års syn af renoveringen af Jegindø præstegård torsdag den 15. september kl. 9.00
Lene vil være tilstede under gennemgangen.
- Indkaldelse til budgetsamråd, se bilag
Lene og Svende deltager.
- Ansøgning om tilladelse til salg af Hvidbjerg
præstegård. Videre proces?
Præstegårdsudvalget finder ud af det.
- Indmeldelse i FUK?
Svende kontakter Rikke, og sørger for at hun melder
koret ind.

- Fra kassereren
- Præsterne

- Kirkegården sørger for et skilt, der påpeger,
hvornår præsterne er tilstede. Og hvornår
Kirkecenteret er åbent.
- Vedr. mødetidspunkter for præsterne:
Er træffetiden – det eneste tidspunkt, vi kan
forvente at se præsterne på? En principiel
diskussion om præsternes tilstedeværelse i
kirkecentret.
- En person, der koordinerer frivillige i
Thyholm Kirkecenter. Svende snakker med

Anne Mette Vestergaard.
-Det er en god ide med Mortens
frivillighedsaften - Vil Morten spørge frivillige
i Søndbjerg-Odby om de kunne være
interesserede i at deltage i et sådant
arrangement?
Såfremt der ikke bliver valg, kører vi
programmet igennem. Vi udskyder det, så
længe der ikke er et problem.
- Kontaktperson

- Orienterede om afholdt personalemøde.

- Medarbejderrepræsentanten

- Ernst blev valgt som
medarbejderrepræsentant.
- Et tilbud fra Falck 850 pr. medarbejder for at
kunne komme hurtigere til speciallæger =
9350 plus moms pr. år - Per undersøger blandt
kolleger, hvad der er normal kutyme blandt
kirkegårdspersonale

- Øvrige
2.

Jens Kristian: Kirkesyn, enten den 7. og 14.
oktober.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Henvendelse fra Sct. Nicolaitjenesten
c. Indbydelse til kirkegårdskonference

3.

Kommende arrangementer

- Søndag den 4. september 2016 kl. 10.30 i
Hvidbjerg Præstegårdshave:
Friluftsgudstjeneste.
- Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter: Orientering- og
opstillingsmøde
- Søndag den 18. september 2016 kl. 10.30 i
Hvidbjerg kirke: Høstgudstjeneste. Måske kan
organist få fat i et indslag til evt. få fat i
Friskolens Voksenkor?
- Søndag den 18. september 2016 kl. 10.30 i
Jegindø kirke og FDF-huset: Høst- og
fangstgudstjeneste med efterfølgende
kirkefrokost.
- Svende laver en annonce tilHøstegudtjenesterme til
med teksten fra kirkebladet
- Søndag den 25. september 2016 kl. 10.00 i

Lyngs kirke: Høstgudstjeneste.
- Svende indsender annonce herom til avisen sammen
med annoncen til Jegindø/Hvidbjerg.
Thyholm Kirkecenter

- Orientering om ibrugtagning
- Indkøb af 8 flere borde - tages op på fællesmødet med Søndbjerg/Odby som eventuel
donation?
- Indkøb af klaver, flygel:
- Kunst: korset skal her om, billeder/malerier,
hentes derommefra.
- Internet: Altiboks 100mbit leveres.
TDC bærelinje til KM er installeret
- Telefon: Lars’ nummer flyttes til kirkecentret
som sekretærtelefon.
- Printer: Vi er interesseret i at vedgå en aftale
vedrørende en printer, der er tilsvarende den
aftale der er i Struer. Morten går videre med
dette.
- Nøgler:

5.

Lyngs kirke

- Godkendelse af rådgivningsaftale med Knud
Fuusgaard; ny version med kommentarer fra
juridisk konsulent i Viborg stift indarbejdet.
John bemærker overfor Knud Fuusgaard, at pkt. 12.4
stadig er i teksten, men at vi sender vores
korrespondance videre til provstikontoret.
- Formøde til licitationen afholdes mandag den
12. september kl. 13. Skal MR deltage?
Per holder åben kirke.
- Licitationen afholdes i Thyholm Kirkecenter
mandag den 19. september kl. 13.30.
Per lover at være der til licitationen.

6.

Menighedsrådsvalg 2016

- Orienteringsmøde tirsdag den 13. september
2016 kl. 19.30
- Dagsorden: Per. Per gennemgår det formelle
og tager lister med.
- Praktiske: Jens Kristian og Mona
- Vært: Svende

7.

Fællesudvalget

- Godkendelse af Vedtægt for samarbejde om
fælles regnskabskontor for flere menighedsråd
i Struer Provsti i Viborg Stift, se bilag
- Valg af medlem til Fællesudvalget, se bilag
med indkaldelse.
- Lene sendes til fællesudvalget.

8.

Næste møde

- Fællesmøde med Søndbjerg/Odby

menighedsråd torsdag den 6. oktober 2016 kl.
19.00 i Thyholm Kirkecenter.
Praktisk: Sørg for at Søndbjerg/Odby bringer
blødt brød, Per bringer Gittes velsmagende
boller, og Svende står for kaffen.
- Punkter til fællesmødet:
- Godkendelse af vedtægter for
Thyholm Kirkecenter.
- Åbningstider
- Frivillig bemanding til åbent hus
- Frivilligfest
- Donation til kirkecentret (8 borde)
- Mulig fælles kalkning af kirkerne om
sommeren.
- Punkter til HLJ-mødet:
- Ernsts sundhedsforsikring.
- Orientering om præstegårdssalget. Et
forudgående møde i udvalget for
præstegårdsudvalget.
9.

Eventuelt

En aften på Tambohus Kro – Et tak for det
gode samarbejde. Er vedtaget.

