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Menighedsrådsmøde  

Onsdag d.29/8 2018 klokken 16.00 

Referat 

 

 
 
 

1.  Velkomst og kaffe  

2.  Mødets hovedtema  

2.1 O. Opfølgning på Fremtidsværksted 

 - Elsk Thorsø 

    - 

Indsamling til købmandskurv til jul 

    - 

MobilePay  

  

3. Menighedens liv og vækst  

3.1 O. Sognepræstens fokus   

 -  

 

3.2 O. Forkyndelsespuljen – status 

 - intet nyt 

3.3.B. Kommende aktiviteter    

- fyraftentræf den 2. 

oktober 

      Opsætning af plakater fremover, 

ansvar mm  

 

 

4. Kirkegården og bygninger 

4.1 O. Kirken     

- udbedring efter tyveri i 

2016 

- DNA mærkning af 

inventar og løsøre i kirken og 

kirkegården 

 

4.2 B. Kirkegården 

 - igangsætning af projekt med 

omlægning af dele af kirkegården 

 - risikovurdering af gravstens 

placering  

   

  

 

 

 

 

2.1 Elsk Thorsø har givet mange positive 

kommentarer. 5-6 pers. Vil gerne hjælpe, 

1 har ønsket hjælp. 

Købmandskurv i samarbj. Med røde kors 

Hammel som koordinerer. Hans tager 

kontakt. 

Mobile pay oprettes i Thorsø MR. 

Selvstændig nr/kode 

 

3.1 Det går godt, 36 konfirmander, godt 

samarbj. Med skolen og præster i 

lokalområdet. 1 års jubilæum ☺ 

3.2 Intet 

 

3.3 d. 25 sept. Erik ordstyrer, Vicki – 

Inger Lise hjælper med maden, ta`selv 

bord. Fyraftens træf – Erik har spurgt 

rundt efter sang valg, Vicki – Inger Lise 

dækker bord. 

Plakater Inger Lise – Vicki er ansvarlige 

for opsætning og nedtagning. 

 

4.1 Træskærer er næsten færdig, derefter 

konservator, helt færdigt ca. 1 nov. 

Markeres når det er helt på plads, Jakob 

– Erik ser på hvordan. DNA mærkning 

m/farve der kan bruges på alle typer 

genstande. Kr. 2500 for flaske til 100 

mærkninger. Holdbarhed? 

4.2 Ca. kr. 115000 fra ukendt formål. 

Frigøres ved oprettelse af projekt. Der 

laves overblik på kirkegården over 

mulige emner. 

Der er kommet vejledning for monument 

og gravminde sikkerhed. Den der har 

gravstedet har ansvaret, vælter stenen 

f.eks. er det kirkegården der har ansvaret 

i forhold til personalet. Der anbefales 

gennemgang på kirkegården hvert 5 år. 
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4.3 O. Orientering fra graver 

 

5. Personale 

5.1 O. Generel orientering   

   

6. Økonomi. 

6.1 B. Budgetopfølgning for 2018 – 

kvartalsrapport for 3. kvartal - Intet til 

dette møde  

6.2 B. Godkendelse af regnskab for 2017 

  - intet til dette møde 

6.3 O. Budget for 2019   

  - endelig godkendelse 

 

6.4 B. Godkendelse af revisions 

protokollat   - bilagt tidligere 

udsendt     

  

7. Orientering fra udvalg mm 

7.1 O. Præstegårdsudvalg 

7.2 O. Aktivitetsudvalg   

7.3 O. Fælles menighedsrådsmøde – 

opfølgning ol. 

7.4 O. Andet – budgetsamråd den 11. 

september 

 

8. Eventuelt  

 

9. Godkendelse og underskrift af 

protokol 

  

 

 
Jakob Fink 

 

Erik Bertelsen 

 

Jan Rosendal 

 

Vicki Nielsen 

 

Hans Dahlgård 

 

Inger Lise Horn 

 

Tine Sakskøbing 

 

 

 

 

4.3 Der kæmpes med ukrudt efter regnen 
 

 

 

5.1 O. Det fungerer godt 

personalemæssigt hele vejen rundt. 

 

6.1 Intet 

 

 

6.2 Intet 

 

6.3 Thorsø Sogns Menighedsråd cvr-nr. 

18511711 budget 2019 endeligt budget 

afleveret d. 18/9 2018 

6.4 Revisionsprotokollat godkendt 

 

 

7.1 Intet 

7.2 Der arbejdes videre med koncert til 

næste år. 

7.3 Intet 

7.4 O. plejehjemspræst, god økonomi i 

provstiet. 

d. 19 januar visionsdag 

8. Tilbud fra OK EL minimal besparelse, 

vi afventer. 

OBS persondatalove i forhold til 

kirkebladet, Jakob fokus på dette 

 


