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Afholdt som fysisk møde i Sognehuset i Sjørring.

Fraværende ved afbud:

Blad nr. 17
Formandens initialer: KFM

Jytte Nielsen

Indkaldt som stedfortræder:

Dagsorden
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Separering af kloak ved
Skjoldborg Kirke

Dagsorden godkendt

I forbindelse med ny
kloakering i Skjoldborg, skal
der ske separering af regnvand
og spildevand.
Der er indhentet tilbud på
arbejdet.
Se bilag
Vi kan søge 5% midler hos
provstiudvalget til udførelse af
arbejdet.

3.
Opslag organist stilling

BESLUTNING

Organist stillingen er ledig og
skal slås op.
Se bilag med forslag til
stillingsopslag.
Der er ikke ændret i indhold i
stillingen.
Forslag til plan:
Annoncering i Thisted Posten
uge 33 og 34,
Organistforeningen online,
hjemmeside, Facebook.
Ansøgningsfrist 5/9
Møde i ansættelsesudvalget
den 7/9 kl. 17 (før
menighedsrådsmøde)

ANSVARLIG
KFM

Der søges om brug af frie
midler til udførelse af
arbejdet.
LH
Karin sørger for
ansøgningen til
provstiudvalget.

Planen er godkendt med få
ændringer.
Der annonceres i Thisted
Posten i uge 34 + 35.

KFM

Prøvespil: 13/9 - 15/9 - 21/9 22/9
Ansættelsesudvalg: AnnyAnders, Ole, Kirsten H., Jørgen
og Annette.
Vi skal bestemme hvilke
melodier der skal spilles.
Ansættelse 1/11 eller 1/10
4.
Børnekoret

Der er opstart den 24.
august 2022.

Fortsættelse og opstart.
Ansøgning om bus til stævne i
Nykøbing.
Se bilag

Organist Annette B.
Pedersen starter op med
koret.
KFM
Vi er blevet medlem af
Korliv – Folkekirkens Kor
Organisation.
Ansøgning om betaling til
bus er godkendt.

5.
Genindvielse af Kallerup
Kirke lørdag den 17.
september 2022

Renoveringen skrider godt
frem og er tæt på at være
færdig gjort.

Biskoppen deltager
Planlægning genindvielsen.
Bl.a. indbydelse, fest,
festudvalg.
Biskoppen planlægger det
liturgiske indhold.

Der skal tages fat i pressen
omkring genindvielsen –
Børge tager sig af dette.
Festudvalget består af
Jytte, Tove, Alice og Karin.
Lisbeth tager imod
tilmeldinger.

BH
JN
KFM

Karin sørger for udsendelse
af indbydelse.
Der vil efter genindvielsen
være en festmiddag i
Sognehuset i Sjørring.
6.
Årligt menighedsmøde
Efterår 2022

Dato fastsat til søndag den
Fastsættelse af dato.
20. november 2022 i
Forslag til dato: 16/11 - 17/11 - Konfirmandstuen i
20/11 - 23/11 - 24/11
Skjoldborg.

KFM

Indhold, fordeling af opgaver.
Se evt. på DAP
Håndbøger/Vejledning i
Menighedsrådsarbejde/
Organisation og funktioner /
Menighedsmøder,
kan besluttes på mødet i
september.
7.
Kvartalsrapport pr.
30.06.2022
8.
Orienteringspunkter

Indholdet planlægges på
MR mødet i september.

Se vedhæftede

Kvartalsrapport
gennemgået

Orientering ved formanden

Karin gennemgik
invitationer til forskellige
aktiviteter/arrangementer.

Orientering ved Præsten

Der er snart opstart på et
nyt minikonfirmand forløb i
Skjoldborg/Kallerup og
konfirmationsforberedelser
for kommende
konfirmander i Sjørring og
Skjoldborg.
Der er nogle låger ved
Sjørring Kirke og kirkegård,
der trænger til maling. Ole
og Morten kigger på det og
tager stilling til, om der skal
gøres noget ved det i år.
Kloakering ved Sjørring
Kirke skulle der være styr
på i forhold til separering
kloak- og regnvand. fventer
svar på undersøgelse.

Orientering ved 3 kirkeværger
Der arbejdes på
energibesparing i Sjørring
Kirke – Varmepumpe vs.
Fjernvarme.
Ny indgang i Sjørring Kirke
er med på konsulentrunde i
september 2022. Der er
bevilliget at Ole kan invitere
arkitekt Asger Thomsen til
at deltage på
konsulentrunden.

NHN

Orientering ved kontaktperson

Der afholdes
medarbejdermøde den 13.
september 2022 kl. 8.00.

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Der vil være flere
aktiviteter de kommende
måneder – bla. Koncert
med Kaare Norge,
høstgudstjenester,
allerhelgen, sangaften,
genindvielse af Kallerup
Kirke mm. og der er flere
aktiviteter i støbeskeen.

Orientering ved
præstegårdsudvalget

-

Orientering ved
personalerepræsentanten

-

9.
Åbent punkt
10.
Evt.
11.
Næste møde

Onsdag den 7. september
2022 kl. 18.30

12.
Lukket punkt
13.
Indledende drøftelse om
præstegården

Præstegården trænger til en
grundig renovering, især ift.
energiforbrug, varmekomfort
og lysforhold.
Formand og næstformand har
haft en indledende samtale
med provsten om muligheder.
Provsten beder
menighedsrådet tage en
grundig drøftelse af hvilke
ønsker vi har til præstegård for
de næste mange år.
- Skal den nuværende
renoveres?
- Skal der findes en ny
placering?

Punktet blev drøftet og
forskellige muligheder blev
vendt.
Drøftelsen fortsætter på
næste MR møde.

KFM
OH

Vi starter med en drøftelse, og
kan forhåbentlig tage en
beslutning på mødet i
september 2022.
Præsten kan ikke være med til
drøftelse og beslutning.

* Endeligt budgetsamråd 25. august 2022 Formand og kasserer (formand er forhindret, næstformand
deltager)
* Fælles temadag for gravere, gravermedhjælpere og gartnere i Thisted provsti 8. september 2022
* Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning, suppleringsuddannelse Psykologisk tryghed 29. september 2022.
Kontaktperson og arbejdsmiljørepræsentant
* Folkekirkens Digitaliserings konference 29. oktober 2022, tilmelding senest 8. oktober.
Menighedsrådsmedlemmer
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