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Menighedsrådsmøde  

Onsdag den 15/11  2017 klokken 16.00 
Referat

 
 
1.  Velkomst og fællesang 
2.  Mødets hovedtema   
2.1 O Opfølgning på fremtidsværksted – 
Opfølgning og evt. noget der skal 
igangsættes – sker på januar mødet.  
2.2 B. Konstituering med valg til 
følgende poster    - 
bilag 

• Formand jf. § 11 stk. 1 
• Næstformand jf. § 11 stk. 2 
• Kirkeværge jf. § 9 stk. 1 
• Kasserer jf. § 9 stk. 2 
• Sekretær jf. § 9 stk. 4 
• Kontaktperson jf. § 9 stk. 5 
• Bygningskyndig jf. § 9 stk. 8 
• Underskriftsberettiget jf. § 9 stk. 

9. 
• Aktivitetsudvalg – valg gælder 

for valgperioden, men skal 
nyvælge et manglende medlem.  

2.3 B. Fastlæggelse af principper for 
mødeplan for 2018      - bilag                                                                               
  
3. Menighedens liv og vækst  
3.1 O. Sognepræstens fokus – 
orientering.  
 
 
3.2 B. Kommende arrangementer – 
overblik og placering af hovedansvar 

- adventsarrangement den 
søndag den 3. december  

- Fakkel 
optog mm 

- risengrød 
mm 
- seniorgudstjeneste og 
efterfølgende samvær på 
Thorshøj den 12. 

december 
 

 
 
2.1 Fremtidsværksted til januar 
 
 
2.2 Forventes ikke at Vagn Sohn 
kommer tilbage, har ikke svaret på mail. 
Hans Dahlgård forsætter. 
Efter valg/konstituering: 
Formand Erik 
Næstformand Jan R. 
Kirkeværge Hanne Pedersen 
Kasserer Jan R. 
Sekretær Tine 
Kontaktperson Erik 
Bygningskyndig Søren 
Underskriftsberettiget Erik/Jan 
Aktivitetsudvalg Hans 
 
 
 
 
2.3 Udkast til mødeplan 2018 (Erik) 
Mailes rundt 
 
3.1Jakob om starten – forvirrende men 
rart. Gode oplevelser. Tid kommende 
uge til hjemmesiden/FB. Vi må gerne 
sige til hvis der er noget der skal huskes.. 
 
 
3.2 D.3 dec. Start pavillonen – torvet 
træet tændes – fakkeloptog til kirken 
(Hans tager sig af fakler) Niels Bramer 
gå foran med harmonika ? (Erik) 
v/kirken ca. 16.45 kort andagt derefter 
risengrød i sognehuset (Vicki, Inger 
Lise, Hanne, Tine Erik) 
 
borddækning til senior gudstjeneste ca. 
kl. 14.00 
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 - julearrangementer for 
børnehaver og dagplejere mfl.  
 
4. Kirkegården og bygninger 
4.1 O. Orientering fra graver og 
kirkeværge  
 
 
 
 
 
4.2 O. Genetablering efter tyveri – 
protokollering af tidligere beslutninger 
 - lysestager 
 - dåbskande 
 - messehagler 
 - altertavle og lydhimmel 
4.3 B. Hvordan sikrer vi bedst fremover 
adgang til kirkerumme?  
4.4 B. Tilbud om Google Street View  
  - Bilag 
 
5. Personale 
5.1 O. Generel orientering 
 - Jobtræning på kirkegården 
 
 
 
6. Økonomi. 
6.1 B. Budgetopfølgning for 2017 - 3. 
kvartals rapport   - Bilag  
6.2 O. Godkendelse af regnskab for 
2016  - intet til dette møde 
6.3 B. Endeligt budget for 2018 
  - intet til dette møde 
6.4 B. Forkyndelsespulje  

-ansøge provsti om at 
overføre rest fra 2017 til 
2018 bl.a. til brug af 
magasin for Thorsø kirke
  

 
 

   
D. 12 og d. 14 dec. Børnehaverne  
 
Vicki/Inger Lise æbleskiver… 
Erik sender plan rundt omkring div. 
 
4.1 Orientering fra Hanne omkring 
hendes funktion. Takstblad og hæfte for 
Thorsø kirkegård delt rundt/forklaring 
derom. 
Orientering fra Jan: grandækning 
afsluttes i Thorsø næste dag, dernæst 
Aidt. Affugter i kirken har haft rigtig 
god effekt. 
 
4.2 O. Oversigt delt rundt 
Lysestager kr. 56000 
Dåbskande kr. 12000 
Fremstilling af messehagler er i gang. 
Træskærer kommer i kirken d. 4 dec. Vil 
man se hvordan arbejdet foregår er det 
bedst ca. kl. 14.00 
4.3 Vi vil gerne have kirken åben, hvad 
er betingelserne for dette? Tages op igen 
når tjekliste til kirkerne er udarbejdet 
4.4 Provstiet anbefaler at vi afventer 
vejledning (tjeklisten) 
 
5.1 En pige i jobtræning i kort periode i 
denne omgang.  
Medarbejdermøde d. 2 okt. Jan Pedersen 
genvalgt som medarbejderrepræsentant. 
 
6.1 Kvartalsrapport passer undtaget 
præstebolig kr.160000 – betalt strøm, 
varme, renovation. Der søges refusion 
for kr. 210000 
6.2 Har behandlet provstiets påtegning 
for 2016 – ingen bemærkninger 
 
6.3 Intet 
 
6.4 der søges om at overføre restbeløb til 
udarbejdelse af magasin for Thorsø 
kirke. 
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7. Orientering fra udvalg mm 
 
7.1 O. Præstegårdsudvalg  
7.2 O. Aktivitetsudvalg 
 
 
 
 
7.3 O. Fælles menighedsrådsmøde – 
opfølgning ol. 
 
 
7.4 O. Andet – hvilke emner kunne   
menighedsrådet tænke sig der bliver 
taget op på en fællestema dag i 
provstiet i 2018. 
 
8. Eventuelt  
   
 
9. Godkendelse og underskrift af 
protokol 
 
 
Jakob Fink 
 
Erik Bertelsen 
 
Jan Rosendal 
 
Vicki Nielsen 
 
Hans Dahlgård 
 
Inger Lise Horn 
 
Tine Sakskøbing 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Intet 
7.2 Billeder : Simon Åen udstiller i 
sognehuset i jan/feb. 2018 
Fyraftenstræf i marts med kvindelig 
betjent. Kommer i kirkebladet. 
 
7.3 Intet 
 
 
7.4 Næste år afholdes inspirationsdag. 
Forslag modtages gerne. 
 
 
8. Kors med lys ved kirken kontra 
juletræ med lys. Der forsøges med lys i 
tårnet. 
Kirkebladet udkommer i uge 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


