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Tømmerby Sogns menighedsråd

Referat

MØDEDATO: 2. februar 2021 kl. 19.30 – 20.30
STED:
Virtuelt (Microsoft Teams)
AFBUD: Ruth Højlund

PUNKT
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Siden sidst

3. Ny PC til Julius

BESKRIVELSE

a) Præst: Mulighederne for
MobilePay er blevet
undersøgt. Frank Koldsgaard
havde et fint tilbud om et
samarbejde med
støtteforeningen og evt.
andre foreninger om fælles
Mobile Pay-konto. Imidlertid
forstås det af
kirkeadministration.dk, at
man anbefales at have en
særskilt erhvervskonto.
b) Kirkeværge: Der er kommet
tilbud om behandling mod
borebiller: 12.000,- kr.
Haster ikke, men skal laves
til foråret. Der er også
borebiller i bænkene.
Borebillerne blev allerede
anført ved kirkesyn august
2020.
c) Fugerne under rygningen på
koret (især mod syd) falder
ud pga. frost, ca. 1/5. Det er
ikke ordentligt lavet.
Garantien dækker ikke ifølge
arkitekten. Vi må skaffe
midler til at få lavet det om.
Garantien er udløbet på
præstekontorets Kirkenet-PC.
Præsten beder om at få en
bærbar i stedet for stationær i
forbindelse med udskiftning, da
dette er praktisk i forbindelse
med konfirmandundervisning,
filmvisning mm. Der bestilles
også et eksternt DVD-drev.

BESLUTNING
Godkendt.
a) Vi opretter erhvervskonto hos MobilePay
som kan bruges af
både Tømmerby og
Lild sogne.

b) + c)
Kirkeværge kontakter
provstiet. Opdatering: Vi
afventer et provstesyn i
løbet af foråret, hvor disse
punkter tages med.
I forlængelse heraf
udfærdiges en plan.

Taget til følge.

ANSVARLIG

Præst

Kirkeværge

Præst
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4. Nyt fra helligkilde

5. Indsamling til
menighedspleje

6. Årshjul. Er det noget
vi skal arbejde videre
med?

7. Eventuelt

18-02-2021
Ansøgning er sendt til
provstiudvalget, som har møde
primo februar. Opdatering:
Provstiudvalget har godkendt
ansøgningen og bevilger de
25.000 kr. fra provstiets fælles
aktivitetskonto.
Der er foreslået et møde om
formiddagen den 5. marts ved
kilden (afhængig af
forsamlingsforbudet kun med
repræsentanter fra
menighedsrådet.)
Hvis vi vil give julekurve (f.eks. i
samarbejde med Thisted
Kommune), eller hvis præsten
skal have et rådighedsbeløb at
yde diakonal hjælp med, skal
midlerne hertil komme fra en
indsamling og ikke fra vores frie
midler/budget. Derfor kunne vi
måske omdøbe formålet for
indsamlingsblokken i våbenhuset
(hvor der lægges penge til
brochurer) til at gå til
Menighedsplejen. Det ville give
yderligere grundlag for at få
Mobile Pay.
Ved lysgloben, hvor man tager
fyrfadslys, kunne man invitere til
at give en gave til enten
menighedspleje eller årstidens
indsamling.
Der er bestilt kalendere med
minihåndbog fra
Landsforeningen af
Menighedsråd. Opdatering: De
er modtaget og ligger i
konfirmandstuen, hvor man kan
afhente et eksemplar.
Et menighedsrådsmedlem har
haft problemer med at åbne den
tilsendte dagsorden.

Underskrevet: Tømmerby

/

Taget til følge.

Følges op. Hvert medlem
med en funktion
undersøger relevante
datoer for denne.

Alle

Formanden sender
Formand
dagsordenen som pdf for
fremtiden.
Referent: Julius Bang Holst.
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