Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
tirsdag, den 10. maj 2016 kl. 18.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23.

Fraværende: Hanne Vrlic, Ruth Sønderskov
Møller og Jane Buchreitz.
Katrine Anker-Møller Nielsen forlod
mødet kl. 19.00 efter beh. af pkt. 8.

Mødet starter med en vandring på Torsted Kirkegård kl. 17.30 for en besigtigelse af bevaringsværdige
gravminder.
Dagsorden:
Åbent møde.

1

Velkomst.
v/Gurli Hokland.

2

Godkendelse af dagsorden.
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra 31.3.2016.
v/Gurli Hokland

Godkendt.

Kvartalsrapport 1/1 2016 – 31/3 2016.
v/Jette Christensen.

Godkendt.

3

4

5

Budget 2017.
Udmelding fra Horsens Provsti 15. april 2016.
Foreløbig driftsramme på 5.494.866 kr.
Indtægter 484.866 kr.
Kirkelig ligning 5.010.000 kr.

Ingen anlægsønsker i 2017.

Der budgetteres med et underskud på 95.000 kr.
45.000 kr. til kordegnearbejde for Hatting.
50.000 kr. til merudgifter i forbindelse med
barselsvikariat.

Ingen bemærkninger til det fremlagte forslag.

Disponering i 2016 af frie midler:
 Tidligere års opsparing af driftsmidler
til anskaffelse og vedligeholdelse af
bygninger og maskiner – 242.101,72 kr.
 Færdiggørelse af omlægningen på
Østerhåb Kirkegård – 70.000,00 kr.
 Katafalk til Østerhåb Kirke – 35.000,00
kr.
 Stole Østerhåb Kirke – 75.000,00 kr.
 Projektorer m.m. i sognehuset –
130.000,00 kr.

Disponeringer for 2016 blev godkendt.

Samlet – 552.101,72 kr.
v/Jette Christensen.

6

Forslag til ændret formål for anvendelsen af
opsparingskontoen – udsmykning ny kirke.
v/Anne Assenholt.

7

Generalforsamling i den overordnede
Grundejerforening Gravengårdsvej.
Bestyrelsen arbejder på, at kommunen
overtager vedligeholdelsen af
Gravengårdsvej.
Der er nedsat et udvalg, som arbejder
videre med sagen.
v/Gurli Hokland.

8

9

10

11

Nyt fra Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Østerhåb Kirkegård:
 Træet ved søen skiftes i efteråret evt. med
en dansk hængepil.
 Kirkeværgen arbejder på at finde en
løsning på algerproblemerne i søen.
 Der monteres overfald på lågerne.
 Der plantes 20 stk. rådhusvin langs
kirkegårdsmuren. De nuværende
”rådhusvinplanter” er ikke de rigtige, men
de bliver stående. De nye plantes imellem
de eksisterende.
v/Hans Aage Nielsen.
Bevaringsværdige gravminder.
Størrelsen af søstrene Jensen legat var
100.000 kr.
Søsterens Jensens gravsted søges gjort
bevaringsværdi i henhold til vejledningens
afsnit 4,4 (”gravminder der bevarer mindet om
fortjenstfulde mænd og kvinder”). Ansøgning
sendes til Horsens Museum. De udtaler sig, og
provstiet har den endelige beslutning. Dorthe
Rasmussen undersøger, hvem ”Peder Jensen”
er, om der stadig er penge tilbage i
skolelegatet, og om der fortsat lægges kranse
ved gravstedet. KKU foreslår i øvrigt, at
gravstenen – i 2018 – vendes om, så der på
den tidligere bagside skrives ”Søstrene
Jensen”.
V/Hans Aage Nielsen.
Nyt fra kirkeværgen.
v/Ole Højbjerg.
Menighedsrådsvalg 2016.
v/Gurli Hokland.

12

Punkter til kommende menighedsrådsmøder.
v/Gurli Hokland.

13

Antal medlemmer af nyt menighedsråd fra første
søndag i advent 2016.05.04

Provstiet søges om, at formålet for
opsparingskontoen ændres til at være
udsmykning.

Orientering.

Orientering.
Østerhåb Kirke algebehandles inden længe.

Der sendes brev til Horsens Museum til
vurdering.
Legatet på gravstedet udløber 31.12.2017.
Før gravstedet er hjemfaldet i 2017 kan
menighedsrådet ikke foretage sig noget.
Menighedsrådet beslutter, at gravstedet søges
gjort bevaringsværdig i 2018, såfremt gravstedet
hjemfalder.

Alger i søen forsøges bekæmpet med Green
Control.
Der uddeles flyers vedrørende valg til
menighedsråd.

Taget til efterretning.

Det kommende menighedsråd skal udvides
med et medlem grundet sognets størrelse.
Da Torsted Sogn pr. 1.januar 2016 havde
8.121folkekirkemedlemmer, betyder dette, at
menighedsrådet for den kommende periode
skal bestå af 13 folkevalgte plus sognets
præster.
Fastsat i Bekendtgørelse af lov om
menighedsråd § 2, stk. 4.
v/Gurli Hokland.
14

Korte meddelelser.
a) Formand.
b) Næstformand.
c) Kirkeværge.
d) Kasserer.
e) Præster.
f) Sikkerhedsrepræsentant.
g) Kontaktperson.
h) Medarbejderrepræsentant.
i) Diverse udvalg.

15

Eventuelt.

16

Næste møde.

a) Tak for hilsen til 50 års fødselsdag fra
Kristine Nissen.

h) Kirkegårdspersonalet efterlyser et svar på
personalesituationen på kirkegårdene.
Behandles på lukket møde i aften og
personalet svares hurtigst muligt.

Torsdag den 9. juni 2016 kl. 18.00.

Lukket møde:
Se særskilt indkaldelse.

___________________
Gurli Aksglæde Hokland

____________________
Jørgen Rye Pedersen

_______________
Ole Højbjerg

___________________
Katrine Anker-Møller
Nielsen

____________________
Lisbeth Lykke Green

________________
Dorte Røjkjær
Rasmussen

___________________
Jette Christensen

____________________
Hans Aage Nielsen

________________
Ruth Hedegaard

___________________
Ruth Sønderskov Møller

____________________
Jane Buchreitz

________________
Hanne Vrlić

___________________
Annette Brounbjerg Bennedsgaard

____________________
Anne Bro Assenholt

________________
Sara Klaris Huulgaard

