Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted –
Skjoldborg – Kallerup Pastorat

Dato: onsdag, d. 16/5. 2018
kl.19.00 i
Sognehuset i Sjørring

Blad nr.

Fraværende:

Niels-Henning, Kirsten H.,
Jytte

Formands
initial

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

02. Underskrift af referat fra
18.4.2018

Underskrevet

03. Nyt fra kontaktperson

Intet nyt. Karin skal til info møde med
personalekonsulent Anni Sloth 17/5.
Gudstjenesteliste med organister er klar for
sommeren. Telefonlister opdateres.

04. Nyt fra Unna- Pernille

Der er pinsegudstjeneste 2. pinsedag for
Thisted provsti i Christiansgave i Thisted.
Dåbsjubilæum for 23 inviterede dåbsbørn,
den 9/6 kl. 14 i Sjørring kirke. Kirsten F.
sørger for kirkekaffe
Efterlysning af dåbsklude.
Konfirmandindskrivning 29. maj. U-P samler
oplysningerne til sin efterfølger.
U-P har ryddet op i kirkebøgerne ift reglerne
med hvor længe de skal gemmes.
U-P har aftalt med biskoppen.
De praktiske ting er aftalt med forplejning,
program etc.

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget,
Herunder sognehusindvielse

06. Præstegårdsudvalget- orientering v/
Ole

Fraflytningssyn 22/6 kl. 11

07. Sognehus - orientering og
”Regler for Brug af sognehuset”

De sidste udenoms arealer bliver lavet i
denne uge. Der er plantet mange nye træer.
Der er anlagt vandingssystem, derfor de gule
slanger på kirkegården.
Vi er enige om at det er et dejligt hus, vi
glæder os til at bruge.
Vi vil gerne ansætte en person 8-15 timer om
ugen i en forsøgsperiode på 1 år, til at

08. Orientering om :
Thorsted Kirke
Skjoldborg Kirke

vedligeholde Sognehuset og være vært. Vi
undersøger muligheden for en sådan
ansættelse, hos personalekonsulent Anni
Sloth. Gulvvask og vinduer skal varetages af
rengøringsfirma.
Der skal laves en aftale om renovation med
kommunen.
Forslag til vedtægter og husorden
gennemgåes og revideres.
Der har været kirkesyn den 11. maj 2018.
Kopi af referaterne sendes til provsten. Samt
sættes ind i hver kirkes protokol.
Kirkeværgerne laver et forslag til budget for
forbedringer for 2019, og sender det til
regnskabsfører.

Sjørring Kirke ,
Kallerup Kirke
Herunder kort orientering fra kirkesyn
09. Kvartalsregnskab pr. 31.3.2018

Kvartalsregnskabet er fremlagt og godkendt
Forslag til budget 2019. Kirsten F., Niels
Henning og Hanne Gade samler op på
budget i næste uge, og fremlægger et forslag
vi kan arbejde med til næste møde

10. Åbent for tilføjelser
11. Eventuelt

Hjemmeside: Vores nuværende webmaster
stopper med udgangen af 2018. Præsterne
har snakket om en fælles hjemmeside for
flere sogne. Men det er menighedsrådene der
skal tage beslutning om det.
Vi undersøger mulighed for ny webmaster og
ny hjemmeside.
Graverne bevilges tilskud på 250 kr til
studietur

Meddelelser - orientering

12. Studiedag d. 24.5. Fremtidens gudstjen.
13. Vigtig kontrol af databeskyttelse
14. Nyhedsbrev om Monumentsikkerhed
15. Inform, fløs til MR og lønadministrator
16 MR og Provsti aflevering af arkivalier
17. Orientering om ny ferielov 1.9.2020
18. At blive klar til ny databeskyttelsesforord.
19. Vigtig kontrol af rettigheder Databeskyt.

DAP pr. 30.04
DAP pr. 04.05
Kirkeministeriet pr. 11.04
Folkekirkens IT pr. 13.04
Folkekirkens IT pr. 25.04
Folkekirkens IT pr. 17.4 og 26.4
Folkekirkens I pr. 04.05

