
Menighedsrådsrådsmøde i Sjørring -Thorsted - 
Skjoldborg - Kallerup Menighedsråd 
 
 
Thorsted - Skjoldborg -  Kallerup  

Dato 13.05.2014 kl. 16,30 i Skjoldborg 
Præstegård 

Blad 
nr.  

Fraværende: Niels Henning Formandens Initialer  

  

Dagsorden:  

  

 1.  Godkendelse af dagsorden 
 
 

Dagsorden godkendt 

 2.  Underskrift af referat  fra  25.3.2014    
       

Referat underskrevet 

  BESLUTNINGSPUNKTER: 
3. Sjørring Kirke: accept af tilbud  vedr. stormskade  
    På gravsted     
       
       

Vi valgte: Kirkeklokken APS ´s tilbud på  kr. 
54.590,-. 

4.  Thorsted Kirke : Stiftets ja til vuggebom -   
     videreforløb  besluttes 

 Arkitekt Karl Peter Krarup er kontaktet. Han 
udarbejder beskrivelse af projektet, som sendes 
til stiftet. 

5.  Skjoldborg Kirke:   
     Provstiets svar vedr. altertavle  - videreforløb  
     besluttes. 
     Stiftets svar vedr. klokkestabel - videreforløb  
     besluttes. 
 

Altertavle må repareres. Provstiet opfordrer til 
at søge fondsmidler. Jytte og  Lisbeth laver 
ansøgninger. 
Klokkestabel må fjernes. Der aftales møde med 
Arkitekt Asger Thomsen evt. d. 21.5, hvor det 
videre forløb aftales, før arkitektens beskrivelse 
af projektet udarbejdes til videresendelse til 
Stiftet. 

6.  Fælles kirkegårdsvedtægter for alle 4 kirker  
      drøftes og vedtages evt. v/Jytte 

Der er  lavet forslag til fælles 
kirkegårdsvedtægter for de 4 kirker. Forslaget 
blev gennem- gået. Forslag til få rettelser blev 
drøftet og tilføjes forslaget, til vedtagelse på et 
senere møde. 

7.  Dato for kirkesyn vedtages. 
 

D21/5 er forslået og godkendt. 
Tilsynsførende er kontaktet.  

8.  Præstegårdsudvalg v/Ejner 
     Vedtagelse af anlæggelse af nyt bed og kalkning  
     af spejderhus. 
 
     Orientering om nye vinduer og  
     forpagtningskontrakt 
 
 

Ejner orienterede om etablering af nyt bed på 
gårdsiden. Herudover opsættes læhegn på 
gårdsiden. Graver og medhjæl- per fra 
Skjoldborg forestår arbejdet. Ang. kalkning af 
spejderhus har Rene Olsen fra Snedsted 
afgivet overslag på max. kr. 10.000. Ejner 
bestiller ham. Der er desværre lang ventetid på 
vinduerne. Annonce om ny Forpagtning 
kommer i Thisted Posten i denne uge med frist 
til 4.6.2014. Der vil  på næste møde blive taget 
beslutning om,  hvem der skal have det. 
 
 



9.  Nyt fra Jesper: 
     Herunder afslutning for minikonfirmander-  evt.        
     udvalg. 
 

Der er nedsat et udvalg til planlægning af 
afslutningsløb m.v. for minikonfirmand i uge 24. 
Ejner, Jesper og Wagner. 
Det går godt til mini konfirmand. 

10. Nyt fra Aktivitetsudvalget: 
      Herunder Konfirmandfest- fordeling af opgaver. 

Opgaver blev fordelt. 
Et eller to af efterårets arrangementer vil forgå i 
Sjørring. 

11. EnergiPro- rapport vedr. Sjørring Kirke - 
      besparelsesforanstaltninger vedtages evt.  

Forslaget lyder på en éngangsudgift  på 65000 
kr , hverefter der opnås en årlig besparelse på 
31000 kr i Sjørring Kirke. 
Forslaget blev gennemgået og vi vedtager det 
delvis. EnergiPro kontaktes for ændringer i 
forslaget. 

12.  Opfølgning på Visionsmøde, 
       Herunder: Sjørring i bevægelse 
 

 Vi byder ind med en aktivitet på Sjørring 
kirkegård v/ Charlotte Boje fra Thisted Museum. 

ORIENTERINGSPUNKTER: 
13.  Kvartalsrapport 
 

Kvartalsrapporten gennemgået og regnskabet 
ser fornuftigt ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Kallerup Kirke - hvor er vi?   
 
 
 
 

Jytte orienterede om hvor vi er. Der er stadig 
gang i projektet. 

15. Vindmøller ved Sperring Sø Jytte laver forslag til indsigelse. Det godkendes  
på næste møde. 

16.  Menighedsmøde - dato ? D.5/10 i Sjørring kirke  gudstjeneste kl 10.30. 
Efterfølgende frokost.   

17. Nye menighedsrådsmøder - datoer:   
      2. tirsdag i måneden. 
      12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12. 

De forslåede datoer er godkendtes, dog 
ændres  d 14/10  til d 15/10.  

18. Åbent for tilføjelser Stiftets svar vedr. placering af sognehus tages 
op på næste møde. 

19. Evt. Anette vores organist fylder 50 år Kirsten H 
køber gave. 
 

47. BESLUTNINGSPUNKTER PÅ LUKKET MØDE: 
      Nyt fra kontaktperson - løndrøftelse 

 

48. Begravelsestidspunkter på lørdage.  

  

 


