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 1.  Godkendelse af dagsorden 
 
 

Dagsorden godkendt 

 2.  Underskrift af referat fra 17.02.2016 
 
 
 
 
 
 
       

Referatet blev underskrevet 

 3.  Nyt fra kontaktperson 
       
       
 

Gravermedhjælper Arne har fået ny kontrakt.og ny  
gravermedhjælper Liv starter 1/5. 

 4.  Nyt fra Jesper 
       

I Torsted er der foreløbig én ,der gerne vil i 
menighedsrådet. Provsten har været til møde ang. 
konfirmationsforberedelse til næste år,og det kommer 
formentlig til at forgå som det gør nu, i efteråret om 
morgenen og i foråret om eftermiddagen.  
Der er kommet en henvendelse ang. Babysalmesang, 
og der startet et forløb op i april i sammenarbejde 
med Hundborg / Vorupør 
Minikonfirmandforløbet er kommet godt i gang. 

5.  Årsregnskab for 2016 godkendes      Årsregnskabet 2015 med identifikationen Sjørring-
Thorsted-Skjoldborg-K, CVR-nr. 34762082, Regnskab 
2015, Afleveret d. 13-03-2016 18:18 blev godkendt på 
menighedsrådsmødet den 13/3 2016. 
 
Det blev dog besluttet at ændre menighedsrådets 
forklaring i regnskabet med følgende tilføjelse: 
 
Trods det tilsyneladende meget fine resultat af driften 
på ca. 225.000 kr., må der fremover imødeses behov 
for betydeligt flere ligningsmidler. En meget stor del 
heraf kan henføres til den påtænkte opførelse af et 
sognehus i Sjørring, men også andre forhold spiller 
ind. Sammenlignet med 2015-regnskabet må der 
forventes   

a) Bortfald af renteindtægter på ca. 175.000 kr.  
b) Driftsudgifter ved sognehuset 
c) En normalisering -  dvs. væsentligt forhøjelse  

af organistudgiften 
d) En forøgelse af udgifterne til foredragsholdere, 

kirkekoncerter og andre kirkelige aktiviteter 
 

 
6.  Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 
 
 

God Stjernestunds-aften i Sjørring med over 60 
deltagere til spisningen på skolen. Næste gang er det 
i Tilsted. Der er sogneudflugt d 15/6. Jesper laver en 
seddel, der kan ligge i kirkerne. 

7. Thorsted Kirke: 
     Orientering 
     Ny kirkesynsdag med Provst/arkitekt    
     varslet til 17.8.2016 
   
 

 Der er ved at blive indhentet tilbud på murerarbejdet   
  
      



8. Kallerup Kirke-  
    Næste skridt mod Eksperimentarium 
    Ny kirkesynsdag med Provst/arkitekt    
    varslet til 17.8.2016 
 
 
 
 
 
 
   

Det går rigtigt godt med at tilrette de ting, som er 
krævet af Stiftet. 

9. Skjoldborg Kirke – 
    Orientering 
    Ny kirkesynsdag med Provst/arkitekt    
    varslet til 17.8.2016 
 

Intet nyt 

10. Sjørring Kirke – 
      Orientering 
      Ny kirkesynsdag med Provst/arkitekt    
      varslet til 17.8.2016 
 

Der er kommet et nyt tilbud på kalkning, og det 
benytter vi os af. 

11. Orientering om Sognehus i Sjørring       
 

Thyge Jakobsen udfærdiger tegning, som sendes til 
Stiftets godkendelse.. 
 

12. Åbent for tilføjelser Der er nu indsamlet navne på næsten alle konfirman- 
derne på billederne,der hænger i Skjoldborg 
præstegård. 

13. Evt.  

  
 
 
 

  



MEDDELELSER og 
EFTERRETNINGSSAGER: 

 

14. Regnskabsaflæggelse - Provstiet DAP pr- 12.02 

15. Provstesyn DAP pr. 15.02 

16. Nyhedsbrev Provstiet DAP pr. 16.02 

17. Mellemkirkeligt Nyhedsbrev DAP pr. 20.02 

18. Til menighedsrådene fra Provstiet DAP pr. 23.02 

19. Indstilling til årets kirkefrivillige DAP pr. 29.02 

20. Brev fra Kommune- vedr. Thorsted Friskole DAP pr. 04.03 

21. Beslutningsprotokol Provstiet DAP pr. 08.03 

22. Abonnenter af Ålborg Stiftsavis DAP pr. 08.03 

23. Generalforsamling i Distriktsforeningen DAP pr. 08.03 

24. Studietur til Færøerne Å.S. pr. 22.02 

25. Referat fra møde i Stiftsrådet Å.S. pr. 01.03 

26. Rentesatser for stiftsmidler 2017 Å.S. pr. 01.03 

27. til lønansvarlige i Ålborg Stift Å.S. pr. 02.03 

28. Kuirsus: Luther, Konfirmander og storyline Å.S. pr. 03.03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


