Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
tirsdag, den 12. januar 2016 kl. 18.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23.
Dagsorden:

Åbent møde.
1

Velkomst.
v/Gurli Hokland.

2

Godkendelse af dagsorden.
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra 11.11.2015.
v/Gurli Hokland

Godkendt.

3

4

5

6

Økonomisk status 2015.
v/Jette Christensen.

Østerhåb Kirkegård – Naturkirkegården.
Status.
v/Ole Højbjerg.

Fræsning og plantning af efeuer går i gang så snart,
jordbundsforholdene er i orden.

Samarbejde om indkøb af udviklingsplaner og
digitale kort til kirkegårde.
Beslutning på Provstiets budgetsamråd
den 3. september 2015.

Jette Christensen har ved en tidligere lejlighed
tilmeldt Torsted Sogn til ordningen.

Skal sognet tilslutte sig ordningen.
v/Gurli Hokland.
7

Overskud på driftsrammen er pr. 31/12 2015
beregnet til 155.000 kr.
Enkelte bogføringer for december 2015 mangler.
Brug af frie midler drøftes på næste møde.
Større arbejder i sognet skal meddeles provstiet.

Præsentation af pixi udgaven til brug for
kirkegårdspersonalet i forbindelse med
erhvervelse m.m. af gravsted.
 Betaling for pleje og vedligehold, hvor
en mindre del af gravstedet passes af
pårørende og resten af gravstedet er
udlagt i græs som vedligeholdes af
kirkegården.
 Urner i kistegravsteder.
Der kan nedsættes maks. 4 urner i en
kistegravplads før kistebegravelsens
fredningsperiode er udløbet.
Der kan ikke nedsættes kister i
gravpladser, hvor der er foretaget
urnenedsættelser før fredningsperioden
for den sidst nedsatte urne er udløbet.
v/Ole Højbjerg.

Godkendt af menighedsrådet.



Betaling følger provstiets takster.



Godkendt.

8

9

10

11

12

13

Administration af følgende punkter jævnfør
kirkegårdsvedtægten.
 Gravstedsaftaler udover
fredningsperioden.
 Fornyelser udover fredningsperioden.
 Reservationer af gravsteder med eller
uden mindesten.
Administrationsudvalget indstiller til
menighedsrådet at administrationen
varetages af kirkeværgen på
menighedsrådets vegne.
Administrationen gælder for perioder indtil
det dobbelte af fredningstiden. (2x25 år for
kistebegravelser og 2x10 år for urner).
Et ønske om forlængelse udover det
dobbelt skal godkendes af provstiet.
v/Ole Højbjerg.
Udflugt i 2016 for menighedsrådets
medlemmer og personalet.
Afvikles en lørdag. På mødet fastlægges
tidspunktet for udflugten.
v/Gurli Hokland.
Forslag om ekstra udflugt i 2016 for sognets
menighed, arrangeret og gennemført af et
udvalg bestående af medlemmer af
menighedsrådet.
Administrationsudvalget indstiller, at
formanden for menighedsrådet planlægger
udflugten sammen med et par
menighedsrådsmedlemmer.
v/Gurli Hokland.
Punkter til årsberetningen som aflægges ved
kirkefrokosten den 31. januar 2016.
v/Gurli Hokland.
Generalforsamling i Distriktsforeningen
Horsens Provsti den 9. marts 2016 kl. 19.30 i
Frelser kirkes sognehus.
v/Ruth Hedegaard.
Korte meddelelser.
a) Formand.
b) Næstformand.
c) Kirkeværge.
d) Kasserer.
e) Præster.
f) Sikkerhedsrepræsentant.
g) Kontaktperson.
h) Medarbejderrepræsentant.
i) Diverse udvalg.

Godkendt således, at kirkeværgen træffer
beslutningen på menighedsrådets vegne.

Lørdag den 10. september 2016.

Godkendt.
Udvalget består af Gurli Hokland, Lisbeth Lykke
Green og Ruth Sønderskov Møller.

Projektorløsning.
Salme 0 – månedens salme.

Tilmelding senest den 24. februar 2016.
Forslag til delegeret: Ingen tilmeldingen.

a) Orientering om diakoniens dag den 31. januar
2016.
c) Afløb ved stien ved Østerhåb Kirke synes nu at
fungere.
d) Tak for donation på 991 kr. fra lederen af Kirkens
Korshær.
e) Ønsket om dåbsfrie søndage i Østerhåb Kirke
trækkes tilbage.
h) Tilbud på førstehjælpskursus og anskaffelse af
hjertestartere drøftes ved en senere lejlighed.
Jørgen Rye Pedersen og Ruth Sønderskov Møller
er tovholdere.
Brandkursus overvejes ligeledes.

14

Eventuelt.

15

Næste møde.

Onsdag den 24. februar 2016.

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

