Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – Dato: onsdag, d. 8/2 2017
Skjoldborg – Kallerup Pastorat
kl.19.00
I Skjoldborg Præstegård

Blad nr.

Fraværende: Karin, Kirsten T, Jytte og
Anna-Marie

Formands
initial

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Ok

02. Underskrift af referat fra
11.1.2017

Ok

03. Nyt fra kontaktperson

Ansættelse af folk til sæsonen.
Kontaktpersonen orienterede om, at det på
nyligt afholdt kursus blev præciseret, at
kontakten og arbejdsplanlægning mellem
menighedsråd og ansatte går gennem
kontaktpersonen. Kontaktpersonen gav udtryk
for, at han ønsker, at den gode dialog mellem
kirkeværger og graverne fortsætter uændret.
Badeværelse klar til brug, efter rengøring
Lofter er færdigmalet
Kontoret males uden at rummet tømmes
Gulve slibes og lakeres,når maler er færdig
Huset kan færdiggøres på en uge, hvis det er
nødvendig
Udvendig er færdig, på nær riste til krybekælder
Nødudgang i spejderhus er lovliggjort
Haven moderniseres, så den er nemmere at
holde
20 februar, skal konfirmander i biograf
Mangler frivillige, Torben tager med
Vi spørger forældre torsdag til
Forældre arrangement i Sjørring kirke
Morten laver kaffe, køber sodavand og bæger/
tallerken
Kirsten F, Kirsten H og Ole kommer med kage
Minikonfirmand starter op først i marts
Forårs-aktiviteter i kirkebladet.
Nye aktiviteter er i støbeskeen til efteråret

04. Præstegårdsudvalget- orientering v/
Ole

05. Nyt fra Anna-Marie Sloth

06. Nyt fra Aktivitetsudvalget

07. Kvartalsrapport pr. 31.12.2016

Nøgletal er gennemgået. Godkendt.
Årsregnskab fremlægges ved næste møde

08. Orientering og beslutning
om Sognehus i Sjørring

Møde afholdt med Carl Peter Krarup og Esben
Hede, vedr beslutning fra sidste MR møde
Museet er kontaktet vedr etablering af
parkeringsplads, museet har lavet en rapport,
Der arbejdes med flere belægningsmuligheder
på pladsen,
Der er lavet miljøscreening, ifb med nedrivning
af graverhus i Sjørring.
Ikke pris på færdig Sognehus endnu
De endelige tal sendes til MR på mail før
fremsendelse til provstiet.
Hvis MR har klager skal der indkaldes til nyt
møde, ellers køres der på

09. Orientering om :

Thorsted:
Gavlen er færdig og klokken ophængt og
godkendt.
Det er lavet indenfor budget
Sagen vedr orgel, ikke nogen endegyldig
beslutning eller tilladelse, det gamle orgel kan
evt afsættes/ sælges.
Skjoldborg:
Drøftes om indvendig kalkning skal gøres let
eller renoveres, for at undgå fortsatte
fugtskjolder og svamp.
Udsat til Kallerup kirke og Sognehus i Sjørring
er videre
Sjørring:
Vibrationer og støj kan evt ændres ved at fjerne
materiale i bjælker, ingen tilladelse fra Stiftet
endnu.
Jordleje er opsagt, kirken beholder jord til eget
brug
Kallerup:
Stoleprøver kommer snarest.
Forhåbning om at projektet kan gennemføres i
2017
Skal vi have et kortere navn? SjørringSkjoldborg pastorat
Brev skal sendes til biskop med begrundelse for
navneændring, med underskift af alle i MR
Forslag til brev er lavet, det er underskrevet af
de tilstedeværende
Jobopslag kan genbruges i stort omfang
Der laves ændringer i det gamle jobopslag og
den sendes igen,
Kirsten F varetager dette
Kirsten H har et hold i Sjørring

Thorsted Kirke
Skjoldborg Kirke
Sjørring Kirke ,
Herunder opsagt jordleje
Kallerup Kirke

10. Evt. nyt pastoratsnavn

11. Præst – klargøring af jobansøgning

12. Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling 12.3.2017

Kirsten F arrangerer indsamling i Skjoldborg

13. Den Digitale Arbejdsplads
Behov for hjælp?

Der bliver lavet et kursus i provstiet, som vi kan
deltage i
Vær opmærksom på ikke at slette noget, da det
er vore alles mail
Ring til Kirsten F hvis der er brug for hjælp

14 Evt. støtte til ”Stafet for Livet” – Kræftens Bekæmpelse

Vil menighedsrådet støtte?
Vi undersøger hvilke muligheder, der er og om
det kan nås til i år
17-18 juni

15. Eventuelt

Meddelelser - orientering

16. Annoncering i Nordjyske Medier
17. Provstiet- referat 13.1.16
18. Stiftet –Pjece velkommen til Folkekirke
19. Materiale fra Inspirationsdag
20. Kursus Distriktsforening
21. Formandsmøde
22. Nordisk Konfirmandlederkonference
23. Konference om kirken på landet
24. Inspirationsdage info om kirkemusiker
25. Opdatering af regelgrundlag økonomi
26. Skærpelse af sikkerhed i Kirkenettet
27. Modernisering af personregistrering
28. Vejl. Betaling af hækklipning, græssl.
29. Varsling restferie og særl. feriedage
30. Ref. 5. økonomimøde i Stiftsråd

Digitale Arbejdsplads 12.01.2017
17.01.2017
19.01.2017
20.01.2017
26.01.2017
11.02.2017
Aalborg Stift
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
Landsforeningen MR 11.01.2017
Folkekirkens IT
12.01.2017
13.01.2017
Kirkeinisteriet
24.01.2017
Landsforeningen MR 24.01.2017
Aalborg Stift
25.01.2017
-

