Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsråd.

Dato 25.03.2015 kl.
19.00 i Skjoldborg
Præstegård

Fraværende:
Børge Hornstrup
Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Maj-Britt Christiansen
Dagsorden:

.

Blad nr.

Formandens initialer:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt!

2. Arkitekt Kenneth Olsen og kunstner
Erland Knudssøn Madsen forelægger
”projekt Kallerup Kirke” til godkendelse
(varighed ½ time)

Forslag til: stole-opstilling, overvejelser om belysning,
prædikestol ud, foldelig talepult ind, nyt varme-anlæg,
panel-skitser, knæfald, farvning af orgel, hylde til
salmebøger. En endelig projektgodkendelse hos
Stiftet – skal søges. Muligvis påbegyndelse i 2016.

3. Konkret henvendelse vedrørende urnenedsættelse i familiegravsted på
Kallerup Kirkegård

Afstemning om Niels Hornstrups anmodning om
urnenedsættelse i gravsted: Alle 9 tilstedeværende
menighedsrådsmedlemmer stemte nej til anmodning
om nedsættelse af urnen på familiegravstedet på
Kallerup Kirkegård. Lisbeth Hornstrup var inhabil og
deltog ikke i behandlingen og afstemningen.
Menighedsrådet beslutter, at det ikke skal være
muligt at få urnenedsættelse eller jordfæstelse i
hjemfaldne gravsteder, der er registreret som
bevaringsværdige på vore 4 kirkegårde – i Sjørring,
Thorsted, Skjoldborg og Kallerup. Alle tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer stemmer for denne
beslutning.
Ja til sekretærhjælp. Lønudgift kr. 20.000 hertil
bevilget.

4. Principiel drøftelse og beslutning om
mulighed for urnenedsættelse eller
jordfæstelse i hjemfaldne gravsteder,
der er registreret som bevaringsværdige på pastoratets fire kirkegårde

5. Nyt fra Jesper
Herunder bevilling af sekretærhjælp

6. Orientering fra Aktivitetsudvalget
- herunder hjælp til konfirmandfest

Konfirmandfest i Skjoldborg er den 6. maj.
Vi mangler taler til høstfest. Kirkekaffe til
palmesøndag. Svend sørger for krus og småkager.

7. Sjørring Kirke –
Reparationer i h.t. anlægsbevillinger
Museumsgravning bestilt

Vi sætter reparations-projekt i gang. Museumsudgravning går i gang foråret – (forundersøgelse).
Vinduer er ved at blive udbedret. Poul Svalgaard
hjælper til - på kirkegården- som løsarbejder.

8. Skjoldborg Kirke Renovering af altertavlen
Løvsugeren er slidt op- drøftelse af
hvad vi gør.

Jytte har lavet en ansøgning. Resultat: Vi er blevet
bevilget 163.000 kr. fra ”A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål” –
til renovering af altertavlen i Skjoldborg kirke. Mens
altertavlen renoveres flyttes korset fra nordvæggen
til dets gamle placering over alteret.
Niels Henning laver ansøgning om brug af frie midler
til køb af ny løvsuger og stangklipper pris ca.
kr. 98.000.
Provstiet har godkendt ansøgningen om at fjerne de
”orm-angrebne” dele i orglet, ansøgningen er sendt
videre til Ålborg Stift..

9. Thorsted Kirke –
Nyt om orgel
Evt. næste skridt vedr. gavl

10. Nyt fra Præstegårdsudvalget Herunder ProEnergi gennemgang af
præstegården

Lidt fugt-problemer i soveværelset – varmeblæser
løser problemet.
ProEnergi bestilt til gennemgang af præstegården.

11. Brev fra KFUM-spejderne i Sjørring

Vi nedsætter udvalg (Jesper og Linda), som tager
kontakt til Hans Poulsen m.h.p. videre drøftelse om
pengepulje fra Sjørring spejdere.

12. Årsregnskab 2014 v/ Hanne Gade
Kl. 21

Årsregnskabet 2014 med identifikationen SjørringSkjoldborg Kirker, CVR-nr. 34762082, Regnskab
2014, Afleveret d. 25-03-2015 11:19
blev forelagt menighedsrådet og godkendt med
følgende ændring af sidste afsnit i menighedsrådets
forklaring til årsregnskabet med overskriften ”Den
forventede udvikling i økonomien i 2015”. Afsnittet
under denne overskrift udgår og erstattes med
følgende:
Efter den endelige bevilling af ligningsmidler for 2015
udviser budgettet et underskud på kr. 54.646 og
dermed et tilsvarende forbrug af frie midler i 2015.
Menighedsrådet forventer herudover et forbrug i 2015
af frie midler på kr. 98.000 efter ansøgning til
provstiet om indkøb af en løvsuger til kr. 84.000 samt
en stangklipper til kr. 14.000. Der er ikke på
nuværende tidspunkt andre forhold, der ændrer på
forventningerne til 2015.

13. Åbent for tilføjelser

Onsdag 29. april kl.19.00 i Sjørring kirke – kaffe/the
og sodavand – Henning B. Sørensen samles med
konfirmander og forældre. Linda bager kage.
I stedet for container ved Thorsted kirkegård, får vi en
kommunal affaldsordning. Der skal laves plads og
indretning til en lille container.
Tak for deltagelse i sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp. I vore 4 sogne blev der
indsamlet kr. 11.731- flot!

14. Evt.

MEDDELELSER OG
EFTERRETNINGSSAGER:
15. Provstiet – Klagebrev modtaget
16. Kirkegårdsvedtægt for pastoratet godkendt
17. Refusion af arkitektregning bev, af Provstiet
18. Ref. af løn til organistkoordinator fra Provstiet
19. Nordthy Distriktsforening generalf. 3.3
20. Provstiet- orientering om svar på klagebrev
21. Referat fra Provstiudvalgsmøde
22. Provstiet – Fornyet henv. gravstedsansøger
23. Landsforeningen: Årsmøde
24. Invitation til Nordjyske Kirkedage
25. Udbetaling af forsikringsskade Sjørring
26. Provstiet: vedr. sekretæropgaver
27. Museumsgravning Sjørring Kirkegård godk.
28. Ansøgning vedr. orgel i Thorsted sendt til ÅS
29. Landsforeningen : Nye vedtægter på vej
30. Provstiet: Nyhedsbrev
31. Forsikring: henv. Ang. indbrud i Skjoldborg
32. Regulering af satser for konsulenter 2015
33. Udskrift af regnskab 2014 i Økonomiportal
34. Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016
35. Nyt cirkulære om salg af ejendom under MR
36. Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser
37. Rapport om lønforbrug på formål-alle medarb
38. Introkursus for nyansatte
39. Stiftsmidler- rentesatser 2016
40. Referat fra møde i Stiftsråd
41. Nyt fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

DAP pr. 4.2
DAP pr. 6.2
DAP pr. 6.2
DAP pr. 6.2
DAP pr. 14.2 og 16.2
DAP pr. 18.2
DAP pr. 19.2
DAP pr. 19.2
DAP pr. 25.2
DAP pr. 26.2
DAP pr. 26.2
DAP pr. 2.3
DAP pr. 9.3
DAP pr. 9.3
DAP pr. 11.3
DAP pr. 12.3
DAP pr. 13.3
Kirkeministeriet pr. 18.2
Kirkeministeriet pr. 26.2
Kirkeministeriet pr. 6.3
Kirkeministeriet pr. 12.3
Landsforeningen pr. 19.2
Landsforeningen pr. 4.3
Ålborg Stift pr. 20.2
Ålborg Stift pr. 26.2
Ålborg Stift pr. 2.3
Ålborg Stift pr. 9.3

42. Regulering af sats for boligopvarmning 1.4.15
43.Cirkulærer om sikkerhedsforanstaltning IT

Ålborg Stift pr. 11.3
Folkekirkens IT pr. 16.3

