THYHOLM PASTORAT

Fælles menighedsrådsmøde i Thyholm Pastorat
Torsdag den 9. oktober 2016 kl. 19.00
i Thyholm Kirkecenter
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsternes punkt
Vi er godt i gang med at udfylde åbningstiderne. Folk benytter sig af dem, og det fungerer
ganske fint. Folk kommer forbi og besøger os. Og der er masser af møder.
- Konfirmander: ca. 32 stykker. Konfirmandlejr engang i januar, men endnu ikke
fastlagt.
- Christen Birkebæk begynder at tage sekretariale arbejdsopgaver på sig.
- Kirkens sociale og diakonale arbejde. Hvordan kan vi omsætte kirkens budskab
rent praktisk?
- En filmstudiekreds – en vinteraktivitet i Kirkecentret. November, December og
Januar.
3. Vedtægter for Thyholm Kirkecenter (se bilag)
- Kirkevedtægterne skal være synlige.
- Skal brugerne gøre rent i køkkenet eller ej? Hvordan er normeringen ift.
Christens stilling?
- ”vi foreslår at pkt. 9c udelades, da den daglige leder ikke er udpeget, men
ansat”. der står i stedt: ”Der ansættes en daglig leder…”
- 3c modarbejder ændres, til: såfremt disse ikke er i modstrid med...
- lokalerne er frit til rådighed for foreninger iht. 3d
4. Thyholm Kirkecenter
- Åbningstider
- Frivillige ”værter” – Jens Christian Bach-Mose tilbyder at være frivilligvært. Kan
de forskellige frivillige værter deltage i forskellige arrangementer, så at der altid er en i lokalet
derved hvordan mekanikken fungerer.

Vi kan tage det op til frivillighedsaftenen, om der kunne være nogen der ville være
interesseret i at frivilligvært. Jo flere, der kan tage ejerskab. Jo bedre. Kan vi overhovedet vente
til d. 8. november? Måske kan vi skabe et vagtkorps den aften, og på den måde mønstre de ITkyndige
Hvis vi allerede nu sætter en dato for hvornår vi laver instruktionen, så at vi er klar til mødet.
Vi foreslår tirsdag d. 15. kl. 19.30.
- Flere borde: Vi har de borde, der kan ses her. Men vi har nogle borde i præstegården til at
stå. Engang i mellem er der behov for flere borde – kirkecenterlederen spørger om SøndbjergOdby måske vil donere nogle borde til kirkecenteret.
- Indkøb/leasing af printer (se bilag) – Vi behøver en printer til at lave plakater, flyers osv.
Maskinen kan hæfte, og folde, lave A3.
v. køb: 37.500 – Hvordan finansieres den? Lad os købe en printer som en selvstændig
investering. Morten bestiller den.
Andre bestillinger: En postkasse til huset. En mikrobølgeovn.

5. Fælles arrangementer
- Samrådet: Diskussion om samrådets funktion i dag. Nogle stemmer ser det som et gespenst
fra forgangne tider, fra dengang, hvor der var mange forskellige menighedsråd. Vil det give
bedre mening at tænke samrådet som et thyholmsk aktivitetsudvalg? Andre frygter at det ville
punktere det lokale engagement. Hvordan sikrer vi, at vi ikke bare bliver færre mennesker om
at lave det samme arbejde?
Vi foreslår, at talen om et fælles aktivitetsudvalg sættes på dagsordenen til
næste fælles menighedsråd - dvs. for de nye menighedsråd.

- Frivillig-aften, den 8. november 2016 kl. 17.00. Menighedsrødderne er værter. For de
medarbejder og frivillige – her er der mad, smørrebrød og tak. Søndbjerg-Odby takker ja til at
komme med. Lene sørger for smørrebrød og øl og vand, samt dækker op. Morten laver
invitationen til de frivillige og de ufrivillige.
Morten Skovsted kl. 19.30 – her åbnes dørene for alle.
Svende for Avis, annonce og omtale. Morten laver reklame.

- Julemesse i Midtpunktet, den Thyholm 12.-13. november 2016. Kirkerne har førhen haft en
stand. Skal vi have det igen?
Vi vil gerne have et udvalg. Mona, Ingrid, Morten, Bente og Lene melder sig.
Morten indkalder til mødet.
6. Præstetavler – Hvordan gør vi ift navne? Både Mortens og Thomas’ navn skal på tavlerne, og
det nye pastorats navn bør selvfølgelig også noteres.
Ligeledes skal begge præsternes navne skal tilføjes til infotavlerne udenfor
kirken.
7. Fælles regnskabsfører. Orientering ved Lene og Kristian
Emma Mose Juel udnævnt som formand. Ligningen er placeret ved Gimsing, da
der er en del frie midler i overskud. Disse bruges til at sætte projektet i gang. Der er nu ansat
én, der skal ansættes to på 67 timer. Der er en nu på 30 timer – og snart bliver der opslået en
fuldtidsstilling, der skal hjælpe hende for hele provstiet. Der er vandtætte skodder mellem det
fælles regnskabskontor og provstiet. Vi skal have et kontor, og trods de vandtætte skodder, så
kunne der være en fordel i at regnskabskontoret ligger samme sted som provstiet.
8. Biografreklamer. Der er konsensus for, at vi bør overlade ansvaret til det næste
menighedsråd. Så Bent svarer Ejner, at der for denne omgang ikke er nogen interesse for
biografreklamer.
9. Fælles kalkning af kirkerne. En hensigtserklæring: Kan vi måske opnå et samarbejde med alle
fem kirker? Kirkegårdsudvalgene bør gå sammen.
10. Eventuelt

