Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted –
Skjoldborg – Kallerup Pastorat

Dato: onsdag, d. 19.9 2018
kl.19.00 i
Sognehuset i Sjørring

Blad nr.

Fraværende:

Jytte Nielsen indtil punkt 8

Formands
initial

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

02. Underskrift af referat fra
22.8..2018

Underskrevet

03. Nyt fra Vikarpræst Kirsten Haaber

04. Nyt fra Aktivitetsudvalget

05. Præstegårdsudvalget- orientering v/
Ole

06. Nyt fra kontaktperson

Høstgudstjenester: Der bruges brød til at
bryde og saft i stedet for altervin. Efter aftale
med Lisa Bremer indkøbes børnebibler til
dåbsfamilier. Allehelgen: Pga
persondataforordningen må vi ikke sende
invitation til efterladte og læse navne op i
kirken. Der arbejdes på en løsning i
Kirkeministeriet med samtykke. Måske nås
det inden Allehelgen. Kirsten og Lisa mødes
og laver overdragelse.
Ida Corr koncert i Sjørring kirke 27/10 kl. 20.
MR får ingen udgifter på det, udover lidt
pyntning i kirken.
Sjørring i bevægelse 15/9: Annette Boch
Pedersen deltog med Syng med fra
Højskolesangbogen.
Fin høstfest 12/9 med Knud Bonde. Der er
kommet en opfordring fra Tilsted sogn om at
genoptage samarbejdet om et arrangement
forår og efterår.
Opgørelsen på arbejdet med renovering af
skotrender og tag er kommet. Der var
uforudsete udgifter, da det viste sig at
skotrender og tag var dårligere end forventet.
Ekstraregning er på 34.000 kr. Ole søger 5%
midler i provstiet. Kurator i firmaet
Proconstruct, har indvilget i et nedslag i pris
på 5000 kr.
Der afholdes i øjeblikket MUS med
medarbejderne.

07. Sognehus - orientering

08. Orientering om :
Thorsted Kirke
Skjoldborg Kirke Sjørring Kirke ,
Kallerup Kirke

Det årlige personalemøde fastsættes til
tirsdag den 27/11-18
Kirkesanger Frede Skoust har 25 års
jubilæum den 1/10-18
Huset bruges. Det broderi vi har fået foræret
er blevet indrammet og bliver afsløret til
menighedsmødet. Der er ønske fra
menigheden om at lægge en række fliser fra
fortovet og ind til Sognehuset. Det kan evt.
laves ifm en omlægning af fliserne, da der
står blank vand nogle steder ved regnvejr.
Tømrerfirmaet Hede har sendt slutregning
Raaby´s Tegnestue har sendt slutregning, der
er 35.000 kr højere end forventet.
Der er ønske fra mødre til babysalmesang,
om at få mulighed for at holde barnedåbsfest i
Sognehuset. Vi har det in mente til evaluering
om et år.
Thorsted: Der er kommet nye kirkegårdskort
Skjoldborg: Træerne ved diget er fældet. De
var alle sammen rådne. Planlægningen af
renoveringen skrider fremad
Sjørring: Ole foreslår at vi spørger en, der har
heste om han vil bruge det jordstykke, der
ligger syd for kirken. Vi plejer at få 1000 kr om
året i lejeindtægt for det.
Kallerup: Svend har bedt om pris på
højttaleranlæg, men har ikke fået noget svar
endnu

09. Fordeling af opgaver ved
Menighedsmøde

Onsdag den 24/10 kl. 17.30 i Sognehuset.
Vi serverer pålægskagemand fra Sjørring
bager. Annoncerer i Thisted posten.
Alle der har en opgave i MR fortæller om sit
område.

10. Åbent for tilføjelser

Revisionsprotokollat underskrives

11. Eventuelt

12. Lukket møde.
Vedr. Personale- forud for lønforhandlinger

På lukket møde besluttedes takster og
retningslinier forud for lønforhandling

Meddelelser :
13. Folkekirken på Kulturmødet
14. Referater fra Pu-Møder
15. Gebyr Netbank- Spk. Thy
16. Radon måling Præstegården
17. BBR-Præstegården
18. Inv. Kirkemusikskolernes konference
19. Generel affaldsgebyr - Kommunen
20. Udstilling af kirketekstiler fra Thy og Mors
21. 125 år med socialt arbejde
22. På bibelskattejagt i Kirken
23. Budgetudmelding
24. Skabelon for Sogneindsamling

DAP pr. 22.08
DAP pr. 24.08
DAP pr. 27.08
DAP pr. 30.08
DAP pr. 31.08
DAP pr. 03.09
DAP pr. 03.09
DAP pr. 05.09
DAP pr. 05.09
DAP pr. 05.09
DAP pr. 07.09
DAP pr. 11.09

25. Inv. Til Stiftsdag for kirkemusik og gudstj.
26. Inv. Til Brugergruppe om konfirmandsys.
27. Tilm. Folkekirkens Digitaliseringskonf.
28. Opdat. Af vejl. Beregning kirkegårdstakst
29. Projektlederkursus m.m.

Ålborg Stift pr. 22.08
Folkekirkens IT pr. 24.08
Folkekirkens IT pr. 24.08
Kirkeministeriet 27.08
Kirkeministeriet pr. 28.08

