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

Dato 25.11.2014 kl. 
17.00 i Skjoldborg 
Præstegård 

Blad nr.  

Fraværende: Kirsten Humlum -  Ikke afbud 
Kirsten Thinggård, Maj-Britt Christiansen 
Anny Pedersen er stedfortræder for Kirsten T 
Anitta Lynggaard er stedfortræder for Maj-Britt. 

 Formandens initialer: 

Dagsorden:  

 1.  Forventningsafstemning mellem menig-     
      hedsråd og præst . 
      Provst Mariann Amby deltager under dette 
      punkt, hvis varighed anslås til ca. 1 time 
 
 

Jesper kom med et rigtigt godt oplæg om, hvordan 
han oplever sit arbejde i det største én-mands- 
betjente embede i provstiet.  
 

 2.  Godkendelse af dagsorden 
       

ok 

 3.  Underskrift af referat  af 9.9 og 5.10.2014 ok 

4.  Kontaktpersonen orienterer 
  

Mus- samtaler torsdag d. 27-11 med alle fastansatte. 

 5. Nyt fra Jesper Kjær Andersen 
 

Ny forordning vedr.  bryllup i det fri: vi skal 
bestemme,  hvem der skal  stille ansatte til rådighed, 
hvis det er her i sognet, der skal være bryllup. 
Drøftes på et senere møde. 

6.   Nyt fra Aktivitetsudvalget  Sjørring laver kaffe til søndag d. 14 dec. i Sjørring 
kirke. 

7.   Referat fra Formandsmøde 17.11. 
       
 
       

Svende Grøn -Skole-kirkekonsulent i Provstiet 
orienterede. Vort pastorat har glæde af hans virke.  
Der blev fortalt om energipuljen- vores ansøgning 
blev ikke imødekommet. Vi kan søge igen i 
forbindelse med  budgetønskerne næste år. Vi har 
allerede lavet de foreslåede energiforbedringer, der 
hurtigst bliver tjent ind.  
Provsten opfordrede til, at alle menighedsråd holder 
en forventningsdrøftelse med deres præst. 

8.   Valg af : 
     
       Formand (MR-loven § 9.1 ) 
        
       Næstformand (MR-loven § 9.2) 
 
       Kirkeværger (MR-loven § 10.1) 
       Sjørring - Thorsted: 
       Skjoldborg: 
       Kallerup: 
 
        Kasserer (MR-loven § 10.2) 
 
        Kontaktperson (MR-loven § 10.5) 
 
        Sekretær: 
 
        
 
 
        

Forslag til formand:Kirsten Fonseca og Kirsten 
Humlum 
Kirsten Fonseca valgt med 10 stemmer. 
Forslag til næstform:Kirsten Humlum  
Kirsten Humlum valgt med 9 stemmer og 1 blank. 
 
Kirkeværger: 
Ejner Heskær Sjørring -Thorsted 
Lisbeth Hornstrup – Skjoldborg 
Jytte Nielsen - Kallerup 
  
Kasserer: Niels Henning Nielsen 
 
Kontakt person: Børge Hornstrup 
 
Sekretær: Maj-Britt Chrristiansen  



9.    Gennemgang Kvartalsrapport 3. kvartal   
       samt  endeligt budget for 2015 
      
 

Niels Henning har lavet en oversigt vedr. 
kvartalsrapport, som er lettere at overskue . 
Årets driftsresultat  forventes at ende, som det  er 
budgetteret. Vi har betalt etablering af automatisk 
ringning i Skjoldborg af vores frie midler. 
Indberetning af endeligt budget for 2015 blev 
godkendt.  
 10.  Godkendelse af folder: Når sorgen rammer.  

        
 
       Svar på gravstedsforespørgsel på Kalle- 
       rup Kirkegård 

Folder er færdig og bliver trykt og indsat på 
hjemmesiden snarest  
 
Kirkeværgen har kontaktet Ålborg Stift i sagen. På 
mødet blev der tvivl om svaret fra Stiftet, som 
kontaktes igen, før der træffes en afgørelse af me- 
nighedsrådet. Svar til ansøger forventes sendt i 
indeværende år. 

11.  Vedtagelse af videre forløb og orientering: 
 
       1. Sjørring Kirke -  
           a) stormfældet gravsted OK 
           b) Energioptimering OK 
           c) Ventilation i kirken? 
 
       2. Kallerup Kirke -  
           a) Reparation af sydmur færdig - rede- 
               gørelse  ang. bl.a. økonomi sendt til 
               Thisted Provsti 
 
 
 
      3. Thorsted Kirke -  
          a) Vinduer bevilget og bestilt. 
          b) Plan modtaget fra arkitekt vedr. gavl 
 
 
 
      4. Sognehus i Sjørring 

 
 
1.Fugtigheden bliver for høj i kirken, derfor skal der 
stå vinduer åbne.  Der kan fås et anlæg fra Velux 
med automatisk styring på, hvornår der skal udluftes, 
der kommer en pris på dette. 
 
2. Kirkeværgen har lavet redegørelse over forløb i 
sagen, som økonomisk er endt i kr. 169.000 i stedet 
for projekteret kr. 106.000. Betaling af sidste 
regninger afventer provstiets afgørelse, vi ønsker 
ikke at betale. 
 
 
3.Gavlen skal fuges og vuggebom etableres. 
Omfugning af resten af kirken venter 
Vi kigger alle skrivelser igennem for at finde ud af 
hvor vi er, før projekforslag sendes til Provsti og Stift. 
 
4.Har spurgt en udbyder, men afventer tegning , 
foreløbigt anslået 3,5 mill. for 276 m2. 
Vi søger efterfølgende bud fra arkitekt.  

12.   Evt. Nytårskur  
 
 

Udvalg Lisbeth, Kirsten F.    

13.  Fastlæggelse af datoer for  kommende 
       menighedsrådsmøder. 
       Forslag:  13.1 , 10.2 , 10.3 , 14.4 , 12.5 ,  
       9.6 , 11.8 , 8.9 , 6. eller 13.10 ,  10.11  
 

Onsdage: 14-1   11-2   25-3   15-4   20-5   10-6 
                 12-8    9-9      21-10    18-11 
                  

14.  Åbent for tilføjelser. -Ejner fortæller, at der har været problemer med fyret 
i præstegården, en løsning kan  være at få piller i 
sække,  og at graveren fylde det på.  
-Juleafslutning med personalet d. 12.12. Børge 
sender indbydelse ud. 
-Spejderne får en gavecheck som tidligere år. 
 
 15. Evt.  



MEDDELELSER OG        
EFTERRETNINGSSAGER: 
 
16.  Sjørring Kirke- Vinduer.    
 
17.  Nyhedsbrev fra Provstiet 
 
18.  Stiftssvar- Thorsted Kirke Vinduer 
 
19.  Referat fra Provstiudvalgsmøde 
 
20.  Stiftssvar - Kallerup Kirke- indv.istandsæt. 
 
21.  Provstiet- info - organistuddannelse 
 
22.  Provstiets svar vedr. budget 2015 
 
23.  Nat.mus  + Stift: Kalkmaleri i Sjørring K. 
 
24.  Faktura fra ProEnergi 
 
25.  Kallerup Kirke - regning fra murer m.v. 

26.  Stormskade -gravsted Sjørring 

27.  Formandsmøde 

28.  Referat fra Provstiudvalgsmøde  

29.  ProEnergi- mere ventilation i Sjørring K. 

 

30.  AMU-kurser med tilskud Husk at søge 

31.  Skattefri godtgørelse til Mr-medlemmer  

32.  Oversigt over hjemmesider til MR         

33.  Nyhedsbrev fra Stifternes Byggegruppe 

34.  Ny vejledning vedr. reg. af gravminder   

35. Godkendelsesproces Regnskab 2013 

 

  

        

 
 
 
DAP pr. 08.09 og 20.10 
 
DAP pr. 10.09 
 
DAP pr. 12.09 
 
DAP pr. 23.09 
 
DAP pr. 25.09 
 
DAP pr. 29.09 
 
DAP pr. 01.10  
 
DAP pr. 01.10, 13.10 og 23.10 
 
DAP pr. 12.10 
 
DAP pr. 13.10 
 
DAP pr. 14.10 , 16.10 og 20.10 
 
DAP pr. 17.11 
 
DAP pr. 04.11 
 
DAP pr. 06.11 
 
 
Landsforeningen Menighedsråd 30.09 
 
-                           -                      08.10  
Ålborg Stift 29.09 
 
Ålborg Stift 11.11 
 
Kirkeministeriet 12.09 
 
Kirkeministeriet 16.09 
 
 
 



 


