Menighedsrådsmøde i Sjørring – Skjoldborg
Pastorat

Dato: onsdag, d. 14.11.2018 kl.
19.00 i Sognehuset i Sjørring

Fraværende:

Ingen

Blad nr.

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

02. Underskrift af referat fra 10.10

Underskrevet

03. Nyt fra kontaktperson
Herunder medarbejdermøde 27.11

Der har været afholdt MUS samtaler. Der har været
fyraftensmøde med personalekonsulent Anni Sloth
for kontaktpersoner. Thisted provsti udbetaler
400.000 kr. i kørselsgodtgørelse til organistvikarer
hvert år. Det er ikke meningen at organistvikarer
skal have kørselsgodtgørelse fra hjemmet til
arbejdspladsen. Kørsel til arbejde skal trækkes fra i
skat. Menighedsrådet skal betale hvis der er kørsel
mellem to kirker og to tjenester.
En opfordring er sendt til
menighedsrådsformændene om at behandle emnet
på deres næste møde, så der kan blive en ensartet
praksis for alle menighedsråd.
Der er udarbejdet et takstblad der skal følges

04. Nyt fra Lisa Bremer

26 konfirmander i Sjørring. 5 i Skjoldborg. Det kører
fint. Minikonfirmander efter påske til juni.
Der er bestilt bibler og mapper. Lisa får tilladelse til
at købe diverse kontorartikler til Sognehuset. Der
holdes en ekstra konfirmation efter ønske og behov
senere i maj i Thorsted
Lisa vil gerne at vi veksler mellem at sige og synge
trosbekendelsen bl.a.af hensyn til konfirmander og
dåbsforældre. Det godkender MR
Program for dec. -marts er planlagt.
Vi prøver noget nyt 3 gange i vinter med en slags
konfirmationsundervisning for voksne. Lisa kommer
med et oplæg om den treenige Gud. Vi starter med
et let måltid kl. 17.30.
Kirkekaffebrygning: 2/12 Poul. 1/1 Morten og Svend
3/2 Poul
24/2 Skjoldborg

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget
Herunder fordeling af kirkekaffebrygning

06. Præstegårdsudvalget- orientering v/
Ole

07. Vedtagelse af fremtidig hjemmeside

Der skal laves service på fyret i nov./dec. 2018
Der er taget hånd om at lukke huller for radon
Ole har opdaget vand i kælderen, tager hånd om
det.
Ole har søgt 5%midler til dækning af de sidste
21.000 kr. til tagrender.
Lisa bruger kontoret.
Ole har undersøgt forskellige muligheder. Prisen
varierer fra 8000 kr. til 40.000 kr.
Vi beslutter os for Marie Jensen der laver ny
hjemmeside for 5 stjerne pastoratet. I WordPress
format. Hun vil også sørge for driften af den. Ole
undersøger nærmere angående betaling.

08. Orientering om:
Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Sjørring Kirke
Kallerup Kirke

Thorsted: Det elektriske orgel er lagt til afhentning
på Gul og Gratis. Afventer bud fra tømreren på
hoveddøren
Skjoldborg: Lisbeth sender forslag til indbudt
licitation på: murer, tømrer, maler til arkitekten. Der
efterfølgende indkalder. Arbejdet kan gå i gang
umiddelbart efter konfirmation den 19/5-19.
Forventes afsluttet 1. søndag i advent 2019
Sjørring: Der laves plan for kalkning af alle fire
kirker i foråret 2019
Kallerup: Intet nyt

09. Valg af :
Formand (MR-loven § 9.1 )

Kirsten Fonseca valgt

Næstformand (MR-loven § 9.2)

Kirsten Humlum valgt

Kirkeværger (MR-loven § 10.1)
Sjørring:
Thorsted:
Skjoldborg:
Kallerup:

Ole Heskjær
Torben Ranneries
Lisbeth Hornstrup
Jytte Nielsen

Kasserer (MR-loven § 10.2)

Niels-Henning Nielsen

Kontaktperson (MR-loven § 10.5)

Karin Fenger Madsen. Børge Hornstrup sørger for
organistplanen

Sekretær:
Karin Fenger Madsen

10. Idé-bank:
Vedr. Donation fra KFUM-spejderne i
Sjørring – til gavn for børn og unge.
Vedr. gave til køb af ”kunst” til sogneHuset.

11. Evt. nytårskur ?

12. Datoer for MR- møder i 2019.
Forslag 2. onsdag i hver måned, undtagen juli og december.

25.000 kr står på en lukket konto.
Ideer: Tante Andante, har et hus i Lemvig. Tager ud
og optræder. Sigurd Barret.

3000 kr til udsmykning: Forslag, fotocollage. Skærm
med billeder der kører i loop. Granitskulptur
God ide. Det bliver 9/1-19, for menighedsrådets
medlemmer, ansatte og ægtefæller. Udvalg:
Lisbeth, Kirsten H, Kirsten T. Hanne og Ole sørger
for underholdning
Onsdag 9/1,Torsdag 21/2, Tirsdag 19/3, ingen
møde i april, onsdag 8/5. onsdag 12/6.

13. Åbent for tilføjelser

14. Eventuelt – menighedsrådskalendere,
Hvem ønsker?

Stjernestund 28/11: Kirsten T., Lisbeth, Poul,
Dorthe, Kirsten H.
Kursus i Løgumkloster Refugium 18. og 19. januar
2019 om menighedsrådsløftet. Karin og Kirsten F.
deltager
Ønsker til kalendere er afgivet.

KAFFE
15. Lukket møde

Meddelelser:

16. Referat fra PU-møde 9.okt.
17. Formandsmøde
18. Meddelelse fra Provstiet til alle MR
19. Godkendelse af regnskab 2017
20. Til kontaktpersonen
18. Resultat undersøgelse arbejdskultur FK
19. Personregistrering, tidsopg. Klar igen

DAP under fanen Provstiet
DAP under fanen Provstiet
DAP under fanen Provstiet
DAP under fanen Provstiet
DAP under fanen Personaleforhold
Kirkeministeriet pr. 25.10
Folkekirkens IT pr. 30.10

f

