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Menighedsrådsmøde  

Onsdag d. 13/11 2019 klokken 16.00 

Referat
  

1.  Velkomst og fællessang 
2.  Mødets hovedtema   
2.1 O Opfølgning på fremtidsværksted – 
Opfølgning og evt. noget der skal igangsættes – 
sker på januar mødet.  
- julekurv til trængende  
- Elsk Thorsø 
 
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. 

  
2.3 B. Fastlæggelse af principper for mødeplan 
for 2020      - bilag 
 - bemærkninger til medsendte forslag
  

3. Menighedens liv og vækst  
3.1 O. Sognepræstens fokus – orientering.  
 
3.2 B. Kommende arrangementer – overblik og 
placering af hovedansvar 
- adventsarrangement søndag den 1. 
december  
- ”Fakkel” optog mm. Jan R har et forslag til 
ændring 
-  Optog til kirken 
-  Risengrød mm 

- seniorgudstjeneste og efterfølgende samvær 
på Thorshøj den 10. december 
- julearrangementer for børnehaver og 
dagplejere mfl.  
 

 

 

1. Afbud Vicki 
 

2.1 Julekurv – der er pt. kommet kr. 5500 ind 

      Elsk Thorsø – ingen ønskede hjælp udover 

en enkelt i dag. Tages op på senere møde hvad 

vi gør fremover. 

 

 

2.2 Efter valg/konstituering 

 

 Formand Erik 

 Næstformand Jan R. 

 Kirkeværge Hans 

 Kasserer Jan R. 

 Sekretær Tine 

 Kontaktperson Erik 

 Bygningskyndig Søren 

 Underskriftsberettiget Erik – Jan R. 

 

 

2.3 Mødeplan 2020 maj og september ligger 

fast grundet valg - godkendt 

 

 

3.1 Kirkebladet er klar – december med sin 

travlhed nærmer sig 

 

3.2 Forslag om knæklys i stedet for faklerne 

som er farlige i blæsevejr især. Jan R. finder ud 

af størrelse/brændetid ca. 1 time, farver, stilles i 

spand med sand i kirken. Rest af fakler bruges 

ved kirken. Erik spørger sig for mht. trompet 

forrest i fakkel optoget (Villy Jacobsen)  

Jens Bramer spiller i sognehuset ved 

risengrøden. Borddækning Erik, Risengrød, 

Erik, Tine, Vicki, Ingerlise, Jan (20 l. mælk i 

alt) 

Charlotte og Julie synger ved seniorgudstj. 

Anders Bonde kommer og fortæller. 

Børnehaver og dagplejere d. 10 og 12 dec. 
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3.3 O. Fælles menighedsråd for Vejerslev, Aidt 
og Thorsø sogne 
 På menighedsmødet den 23. september, blev 
menighedsrådenes indstilling godkendt. Ingen 
stemte imod, 1 stemte blank, resten stemte for 
forslaget.  Der var en god dialog ved alle tre 
møder og fuld opbakning.   
Det vil sige at der til menighedsrådsvalget i 
efteråret 2020 bliver et fælles menighedsråd 
med 2 medlemmer fra Vejerslev, 3 fra Aidt og 4 
fra Thorsø sogn. 
                                                                                                                          
3.4. O. Menighedsrådsvalg 2020.            - 
processen bliver anderledes end tidligere 
   - kandidater fra Thorsø sogn 
 
  
4. Kirkegården og bygninger 
4.1 O. Orientering fra graver 
 - Nyetablering af anlæg på kirkegården  
 
 

5. Personale 
5.1 O. Generel orientering 
5.2 O. Endelig godkendelse af ansættelse af 
kirkesanger 
5.3 O. Aftale med afløser for kirkesanger 
5.4 O. Graver Jan U. Pedersens er genvalgt som 
medarbejderrepræsentant 
5.5 B. Indkøb af stol til personale 
 
6. Økonomi. 
6.1 B. Budgetopfølgning for 2019 - 3. kvartals 
rapport   - Bilag  
6.2 O. Godkendelse af regnskab for 2018  
6.3 B. Endeligt budget for 2020  
   
6.4 B. Forkyndelsespuljen 
  
6.5 B. Regnskabsinstruks godkendelse med nye 
aktuelle underskrifter 
 

3.3 O. Der var en god dialog ved alle tre møder 

og god opbakning. 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal også findes suppleanter fra hvert sogn 

 

 

 

3.4 Møde i maj og sept.  

Overvejelser omkring hvem der evt. ønsker at 

forsætte tages op i det nye år. 

 

4.1Grandækning er i fuld gang.  Går rigtig godt. 

Nyetablering er godt i gang og bliver rost 

Der arbejdes på en løsning af lydanlæg til 

musik i kirken (ved indgangen) kr. 5000 ca.. 

Mikrofon ved kirkeklokken så denne høres 

bedre 

 

5.1 O. 

5.2 Alt er endelig på plads, hjælper med 

minikonfirmander 

5.3 Afløser Julie (læser teologi) 

5.4 O. 

 

 

5.5 Godkendt 

 

6.1 godkendt 

 

6.2 intet 

 

6.3 Kirkeligligning 2020 

      Kr. 1.633.714 Thorsø Sogns menighedsråd 

      Cvr.nr. 18511711 budget 2020 endeligt  

      Budget aflev. d. 10-11 2019 kl.15:49 

6.4 Datalinier – 2 x kirkenets pc søges om i 

2020 

 

6.5 B. 
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7. Orientering fra udvalg mm 
7.1 O. Præstegårdsudvalg  
 - nyindretning af sekretær kontor. 
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 
 
Inger Lise Horn 
 
Tine Sakskøbing 

 
 
7.1 kontoret er nu nyindrettet 
7.2 Der var ca. 35 personer til foredrag, 
ikonværksted blev aflyst 
7.3 intet 
 
7.4 Sommerudflugt til juni forslag 
Christiansfeldt, Hans og Jan arr. 
Debatmateriale omkring gudstjenester, 
forskellige spørgsmål omkring dele af en 
gudstjenste rent praktisk. Arbejde med det ved 
næste møde, evt laves en gruppe af 
medlemmer fra de 3 MR for at arbejde med 
det. 
Næste fyraftenstræf i marts, forslag om 
pensioneret præst, emne omkring 
Kærshovedgård- flygtninge 


