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Tømmerby Sogns menighedsråd  Referat 
 
MØDEDATO:      19. januar 2020 kl 18.30 – 19.30 
STED:                   Virtuelt (Microsoft Teams) 
Aase Stjerne Hansen deltager for at informere fra Lild mødet. 
AFBUD: Ruth Højlund 

 

 
PUNKT 

 
BESKRIVELSE 

 
BESLUTNING 

 
ANSVARLIG 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Godkendt.  

2. Siden sidst  Den 23. december blev der på 
baggrund af kraftig anbefaling 
fra et samlet bispekollegium 
lukket for gudstjenester hen 
over julen. Der var igen 
gudstjeneste fra 10. januar, dog 
med nye restriktioner.  

 I december nåede der at blive 
afholdt skolejul (17/12), De 9 
Læsninger (20/12) og 
plejehjemsjulegudstjeneste 
(23/12). 

  

3. Kommende 
arrangementer 

 Højmesser med forkortet liturgi 
ifølge retningslinjerne. Må vare 
max. 30 minutter, ingen 
fællessang. 

 Konfirmandundervisning finder 
sted virtuelt. 

 Fastelavnsgudstjeneste 14/2 
12.30. Usikkert om 
borgerforeningen afholder 
tøndeslagning. 

OK. 
 
 
 
 
 
 
Vi gør hvad der giver mening 
i forhold til de til den tid 
gældende retningslinjer. 

 

4. Kantskærer samt 
grensaks til 
kirkegården 

Palle og Karen ønsker sig 
kantskærer (ca. kr 8000) og 
grensaks (kr 2800 + moms) 

Bevilget. Palle. 

5. Nyt fra helligkilde Bornerups fond har givet kr 15.000 
til materialer på en konto i XL-Byg, 
Thisted. Projektet indebærer 
anlægning af en trappe ned ad 
skrænten til Helligkilden, som er 
på Anders og Lone Kaags jord. Vi 
skal også have en tavle, flis til 
underlaget samt nogle bænke. 
Drøftelse: Det er mange penge, vi 
har fået; skal vi så have en bedre 
trappe (som måske kræver mere 
vedligehold?) Med henblik på at 
komme i mål i år uden at skulle 

Der skal planlægges et møde 
på åstedet. Anders og Lone 
orienteres om drøftelsen. 
Provstiet ansøges om at gå i 
gang på baggrund af gaven 
fra Bornerups fond. 

Julius. 
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budgetsætte vil vi helst engagere 
os med frivilligt arbejde. 

6. Nøgler Der ønskes et overblik 
over hvor nøglerne 
befinder sig. 

Nøgleindehavere skal 
kontakte Palle og sikre sig, at 
deres nøgle fremgår af 
optegnelse over 
nøglefordeling. 
 

Nøgle-
indehavere 

7. Mobile Pay  Kan vi få det til kirkens konto og 
kan det betale sig? Regnskabsfører 
Frank Koldsgaard beskrev 
mulighederne: Erhvervskonto 
(MobilePay MyShop) koster: 
Oprettelsesgebyr kr 999. 
Abonnement pr måned: kr 49 + 
faktureringsgebyr kr 29. 
Transaktionspris: kr 0,75. 

Vi ville have brug for 
MobilePay i forbindelse med: 
Salg af besøgsvejledninger 
mm. 
Vi prøver i første omgang at 
tilmelde en af 
menighedsrådets egne 
telefoner en almindelig 
MobilePay-konto. 

Julius 

8. Konstituering Vi mangler at vælge 3 personer til 
valgudvalg (udvalget træder i kraft 
når der er valg til menighedsråd) 
samt bygningssagkyndig. 
 

 

a. Valgudvalg: Formand, 
næstformand og 
sognepræst. 

b. Bygningssagkyndig: Holger 
Søndergaard overtager 
posten. Der gives besked til 
Carlo. 

a. Julius 
 
 
 
b. Jørgen 

9. Håndværkere Hvem skal vi benytte til løbende 
vedligehold? 

Tømrer: Egon Brun. 
VVS: Agesen og Koldsgaard 
El: Agesen. 
 
Murer: Mulighederne 
undersøges nærmere. 
 

 
 
 
 
Søren 

10. Mødedatoer i 2021 Der skal findes mødedatoer for 
næste halvår. Lild har foreslået 
første tirsdag i måneden: 
2/2 
2/3 
6/4 
4/5 
1/6 
 

Godkendt.  

11. Eventuelt a) Der er overgang i en af 
projektørerne på kirkegården. 

b) Tilkoblingen til rygning på 
kirkens tag er begyndt at falde 
ud og kræver reparation efter 
vinter. Tingstrup Murer har 
oprindeligt udført arbejdet. 
Hvis der er penge tilbage inden 
for aftalen, skal de reparere det 
gratis. 

a) Søren kigger i protokollen 
for at se om der er 
garanti. 

b) Jørgen undersøger hvor 
meget der står tilbage. 
Skal ikke laves her i 
vinter. 
 
 

a. Søren 
 
 
b. Jørgen 
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c) Har vi eller skal vi have et 
årshjul hvoraf vigtige frister for 
menighedsrådets arbejde 
fremgår?  
 
 
 

d) Der ønskes en navne- og 
telefonliste for det ny 
menighedsråd. 

c) Vi taler videre om det. 
”Minikalender for 
menighedsråd” 
(Landsforeningen af 
Menighedsråd) med 
håndbog og årshjul 
bestilles til hvert medlem. 

d) Af hensyn til GDPR deles 
oplysninger på næste 
fysiske møde. 

c. Julius 
 
 
 
 
 
 
d. Anna 
Grethe 

 
Referent: Julius Bang Holst. 
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