Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00
Afholdt som fysisk møde i Sognehuset i Sjørring.

Fraværende ved afbud:

Blad nr. 15
Formandens initialer: KFM

Jytte Nielsen og Kirsten Humlum

Indkaldt som stedfortræder:

Dagsorden
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Alkoholfri altervin

Punktet udsat fra sidste
møde.
Anders vil komme med et
oplæg.

BESLUTNING

ANSVARLIG

Godkendt

KFM

Punktet er drøftet og udsat
til næste møde i juni.

AEM

Punktet blev drøftet og der
er IKKE interesse for at
modtage borgere i
samfundstjeneste.

KFM

Udsættes til næste møde i
juni

KFM

10 min.
3.
Sjørring - Skjoldborg pastorat
som samfundstjenestested ?

Vi har fået en henvendelse
fra Kriminalforsorgen, om vi
kunne være interesserede i
at tage borgere i
samfundstjeneste.
Se bilag
10 min.

4.
Ny samarbejdsaftale om
skole-kirke arbejdet skal
indgås

Bilag eftersendes inden
mødet
3 min.

5.
Ny indgang Sjørring kirke
Opfølgning på mødet med
PU i marts. Konsulentrunde
fra Stiftet?
10 min.

Vi er ikke med i
konsulentrunden her i maj,
men er med i september.
Det blev vedtaget, at vi
fortsætter processen og
sætter en arkitekt i gang
med at lave tegninger.

OH

6.
Kvartalsrapport 1. kvartal
2022

Se bilag
5 min.

7.
Voldsomt stigende
energipriser
Vi bliver nødt til at forholde
os til, at prisen for strøm på
vores matrikler er steget.
Særligt i Skjoldborg,
Kallerup og Torsted kirker.
Man kan evt. orientere sig
på DAP i aconto
opgørelserne fra GoEnergi.
Vi skal have drøftet
energibesparende tiltag.
Se bilag
20 min.

8.
Budgetønsker

Kvartalsrapport
gennemgået.

NHN

Tiltag her og nu bliver at
sætte temperaturen ned
med 3 grader til 19 grader i
kirkerne ved Gudstjenester
og andre kirkelige
handlinger.
Der bliver læst forbrug af,
så der kan dannes et
overblik over, hvor meget
der bruges på de forskellige
matrikler. Graverne og
kirkeværgerne har ansvaret
for dette.

KFM

Der informeres omkring
dette via Facebook,
hjemmesiden og ved
Gudstjenesterne.
Lydanlæg til Sjørring Kirke.
Reparation af taget på
præstegården i Skjoldborg.
Redskabsbærer / maskine
til Sjørring Kirkegård.

Indsamling for
budgetønsker for 2023
15 min.

Lys på stien mellem
Sognehuset og Kirken i
Sjørring og på
parkeringspladsen.

KFM

Maling af Sognehuset i
Sjørring udvendig.
Der indhentes tilbud /
priser inden den 24. maj.
9.
Festgudstjeneste 5. juni for
Thomas Reinholdt i Budolfi,
Aalborg

Menighedsrådet har fået
indbydelse til at 1 må
deltage.
Er der en der gerne vil med? Ingen ønsker at deltage.
(formanden er forhindret)
2 min.

KFM

10.
Kallerup Kirke

Holder tidsplanen?
Planer for indvielse?
10 min

11.
Orienteringspunkter

Orientering ved formanden
5 min.

Tidsplanen holder ikke. Lige
nu er der ikke noget
konkret på, hvornår hele
renoveringen er færdig.

Kirke.dk er opsagt

Ønske om indkøb af
sangbogen - 100 salmer.
Tages med på næste møde.

Orientering ved Præsten
10 min.

Minikonfirmand forløbet i
Sjørring er netop afsluttet.
Det har været et rigtig godt
forløb med stor tilslutning
og afslutningen til
Gudstjenesten i Sjørring
Kirke var rigtig stor.
Anders har været i kontakt
med spejderlederen i
Skjoldborg omkring årets
høstgudstjeneste og der er
opbakning fra dem.

Orientering ved 3
kirkeværger
15 min.

Orientering ved
kontaktperson
10 min.

Opfølgning fra sidste møde
om drikkevand i krypten
ved Sjørring kirke.
Opfølgningen udsat til
næste MR møde.
Anny er ved at sætte sig ind
i opgaven som
kontaktperson.
Sognehuset lukkes i uge 28
+ 29 + 30.

Orientering ved
aktivitetsudvalget
5 min.

-

Orientering ved
præstegårdsudvalget
5 min.

-

Orientering ved
personalerepræsentanten
5 min.

-

BH
JN

12.
Åbent punkt

1) Praktiske ting omkring
Pinsegudstjensten den 6.
juni. Vi skal medbringe en
kage, 4 kander kaffe og
alterbuketter.

1) Helle bager en kage og
tager en kande kaffe med.
Børge, Ole og Tove tager
hver en kande kaffe med.
Anders sørger for
alterbuketter.

2) Genautorisering af
Menighedsrådsbrugere.

2) Menighedsrådet har
bemyndiget at det er Karin
Fenger Madsen, der skal
have den autorisation.

3) Vagt i våbenhuset under
konfirmation i Sjørring
Kirke.

Sekretæren gives tilladelse
til at kunne lægge MR møde
referater i dataarkivet.

4) Formand og kassere skal
have adgang til at kunne
kigge bankkontoer.

3) Ole og Helle står vagt ved
begge
konfirmationsgudstjenester.
4) Menighedsrådet giver
Karin Fenger Madsen og
Niels Henning Nielsen
fuldmagt til at få adgang til
at kunne kigge bankkonti
iSparekassen Vendsyssel.

13.
Evt.

5 min

14.
Næste møde

Onsdag den 8. juni kl. 19.00

15.
Lukket punkt

Stiftsmenighedsrådsstævne 7. maj kl. 10.30-21 i Ålborg
Folkekirkens grønne omstilling, inspirationskonference 16. maj i Fredericia
Festgudstjeneste i Budolfi kirke, Ålborg 5. juni 2022
Friluftsgudstjeneste for Thisted provsti 2. pinsedag 6. juni ved Førby sø
Endelig budgetsamråd 25. august kl. 19, Thisted kirkecenter. Formand og kasserer
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