Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsråd.

Dato 1.6.2016 kl.
19.00 i Skjoldborg
Præstegård

Fraværende:

Blad nr.

Formandens initialer:

Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Underskrift af referat fra 20.4.2016

Referatet blev underskrevet

3. Budget 2017 v/Hanne
Herunder vedtagelse af anlægsønsker
Til budget 2017

Budget blev gennemgået af Hanne. Efter gennemgang og reduktion af udgiftsposter, viser budgettet
et underskud på 152.522 kr. grundet lavere
renteindtægter.Vi søger provstiet om en forhøjelse af
ligningsbeløb.
Af anlægsønsker har vi:
Kalkning indvendig af Skjoldborg kirke ukendt pris.
Div. rep. på Præstegården kr. 63.000

4. Nyt fra kontaktpersonen.

Børge havde intet nyt

.5. Nyt fra Jesper, herunder nyt fra Aktivitetsudvalget

Alle præster i Thisted provsti har været på studietur i
Luthers fodspor. Evt. studietur for menighed om 2 års
tid.
Den næste Stjernestund er rykket frem til 15/9-2016
da Jesper har barselsorlov på den tidligere fastsatte
dato.
Der er styr på friluftgudstjeneste.
Evt. deltagelse i stafet for livet.

6. Nyt fra Præstegårdsudvalget

Der er afholdt provstesyn. Diverse reparationer er sat
i gang. Iflg. tidligere bevilling fra Provstiet er kr.
63.000 tage med under anlægsønsker for 2017.
Derforuden søges om frigivelse af frie midler.

7. Thorsted Kirke:
Orgel og gavl

Gavlarbejdet er i gang.
Der er indkøbt et el orgel som kan erstatte det gamle,
og som snarest sættes ind.

8. Kallerup KirkeHerunder vedtagelse af køb af plæneklipper

Der mangler en plæneklipper i Kallerup. Vi har fået et
tilbud på en til 19.500 kr. Så det har vi godkendt.

9. Skjoldborg Kirke –
Kalkning af kirken indvendigt

Punkt taget under buget gennemgang. Og er med
under anlægs ønsker.

10. Sjørring Kirke –
Vibrationer i tårnet

Venter på godkendelse af projekt fra provstiet.

11. Orientering om Sognehus i Sjørring

Thyge Jabobsens tegninger er sendt til stiftet og vi
venter på svar derfra.

12. Energimærkning af folkekirkens bygninger
13. Kommende valg og orienteringsmøde.

Indberetning er indsendt til provstiet.

14. Evt. nyt fra
Kirkeværge/graver-udvalgsmøde

Der er taget 2 urnegravsteder i brug i Sjørring

Orienteringsmøde er den 13/9 på Sjørring Skole.

15. Åbent for tilføjelser

Det skal undersøges om menighedsrådet dækker
skader på privat bil som er brugt til arbejdsbrug.

16. Evt.

KFUM- spejderne i Vandet har 50 års jubilæum d 4/6
vi sender en gave på kr. 2000 med et par folk derud.

MEDDELELSER OG
EFTERRETNINGSSAGER:
17. Vejledende vikarsatser – Anni Sloth
18. Spørgeskema til kontaktpersonen
19. Energimærkning – Ålborg Stift
20. Distriktsforeningen Nordthy generalforsamling
21. Afløser for Jesper oktober og november
22. Plant håb –træplantning reformationsjub. 2017
23. Bilag fra budgetsamråd i Provstiet
24. Referat fra Provstiudvalgsmøde 6.4
25. Anmeldelseskvittering
26. Syn den 9. maj i Præstegården.
27. Menighedsrådsvalg 2016
28. Ny vejledning DAP regnskabsarkiv
29. Konference om Landsbykirken som et aktiv
3o. Energimærkning af Folkekirkens Bygninger
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