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Menighedsrådsmøde  

Onsdag den 20/9 2017 klokken 16.00 
Referat 

 
 
 
Afbud: Tine 
 
1.  Velkomst og kaffe mm  
- mon Jan R vil klare sang forslag og lidt 
brød/kaffe 
2.  Mødets hovedtema  
2.1 O. Opfølgning på Fremtidsværksted –  

- opfølgning –  - 
gennemgang af opgaven  

   
3. Menighedens liv og vækst 
3.1 O. Sognepræstens fokus   - 
Jakob giver en kort orientering 
 
 
3.2 B. Forkyndelsespuljen – status  

- Skal vi forberede et projekt 
med et magasin for Thorsø kirke  

 
 

3.3.B. Kommende aktiviteter  
 - evaluering af fyraftentræf 12. 
september  
 
 - arrangement 1. søndag i advent 
 
3.4 O. Velkommen til ny sognepræst Jakob Fink
  
3.5.B. Betænkning om menighedsvalg i 
fremtiden  
 - der er sendt høringssvar 
 
 
4. Kirkegården og bygninger 
4.1 O. Kirken og kirkegården 
 - Opfølgning på tyveri fra kirken 
sommeren 2016 og opfølgning på 
forsikringssagen 
 
 
   - bilag - oversigt over 
genetablering efter tyveri i Thorsø kirke 

 
 - Godkendelse af aftale med sølvsmed 
 - Træer langs nord dige på kirkegården  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tidligere arbejde gennemgået 
 
3. 1 Konfirmander starter d. 29/9 Forberedelse er 
i gang. 
Arrangement d. 30/9 for alle konfirmander i 
området er ved at blive afdækket mht. kørsel, 
tilmelding osv. Henvendelser fra bl.a.skoleleder, 
plejehjem. Opdatering af FB, infostander mm. Er 
ved at blive overdraget. 
 
3.2. Der arbejdes videre med et magasin for 
Thorsø kirke. Finansieres af beløb på nuværende 
forkyndelsespulje, som ellers vil blive inddraget i 
2018. Magasinet forventes udarbj. I 2018, der 
søges om at forlænge nuværende midler. 
 
3.3 Rigtig godt arrangement med mange 
deltagere, også deltagere som ikke ses ofte i 
kirken. 
Advent, forslag om at  Jens Bramer går forrest 
med harmonika og spiller julesange. Erik tager 
kontakt. Forslag om at udskifte fakler med 
knæklys i tilfælde af dårligt vejr. Ellers anvendes 
fakler som vanligt. 
 
3.4.  Jakob er kommet godt i gang, selvom det 
har været lidt overvældende. 
 
3.5 Kommentarer er indsendt. 
 
4.1 Kirkesølvet erstattes af fastsat beløb fra 
forsikring som vi kan regulere indkøb indenfor. 
Resten er efter regning. 
Sølvsmed har fremvist forskellige forslag som 
der arbejdes videre med. 
Træer langs nordlige dige ikke fælles endnu 
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-  
  
4.2 O. Orientering fra graver 
  
 
5. Personale 
5.1 O. Generel orientering  
Medarbejdermøde den 2. oktober 
 
6. Økonomi. 
6.1 B. Budgetopfølgning for 2017 – 
kvartalsrapport for 3. kvartal - intet til 
dette møde 
  
6.2 B. Godkendelse af regnskab og revisions 
protokollat for 2016  - bilag følger 
 
6.3 O. Budget for 2018   
   
6.4 O. Orientering fra Budgetsamråd og 
opstilling til provstiudvalg den 31. august 
   -  
7. Orientering fra udvalg mm 
7.1 O. Præstegårdsudvalg  

- Istandsættelse af præstebolig 
og have 

 7.2 O. Aktivitetsudvalg   
    
7.3 O. Fælles menighedsrådsmøde – opfølgning 
ol. 
7.4 O. Andet  
  
 
8. Eventuelt  
 
  
9. Godkendelse og underskrift af protokol 
 
 
Jakob Fink 
 
Erik Bertelsen 
 
Jan Rosendal 
 
Vicki Nielsen 
 
Hans Dahlgård 
 
Inge Lise Horn 
 
Jan Pedersen 
 
Tine Sakskøbing 
 
 
 
 
 

 
 
4.2 Hæk klipning er forsinket pga. vejret 
Handlingsplan fra 14 august 2012 lavet pba 
besøg af konsulent vedr. mange tomme 
gravsteder, er nu gennemført og godkendt af 
provstiet. 
Affugter er indsat i kirken da der pt. Er meget 
fugtigt. Virker godt. 
5. Inger har haft rund fødselsdag. 
Lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse på 
medarb.møde d. 2/10 
 
6.1 intet at bemærke 
6.2 Godkendt uden bemærkninger 
  
6.3Års budget 2018 godkendt og indsendt. 
Thorsø sogns menighedsråd cvr-nr 18511711 
Budget 2018 endeligt budget aflev. D. 18/9 2017  
Driftsrammen er på kr. 827.400 
6.4 Valg til provstiudvalg er afholdt. 
 
7.1 Istandsættelse er afsluttet. 
7.2 Der skal vælges 1 ny repræsentant til 
aktivitetsudvalget til erstatning for Vagn Sohn. 
 
7.3 Intet 
 
 
7.4 Intet 
 
8. Brandtilsyn har været på besøg. Anbefalet at 
hånd sprøjte bag alteret udskiftes til 
pulverslukker til ca. kr. 1800. Anbefalingen 
følges. 


