Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00
i Sognehuset, Ørnstupvej 23.

Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og
Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

OBS.
TEMAMØDE KL. 18.00: Stenhugger Filip Møller fortæller om genbrug af gravsten.
SPISNING.

Åbent møde.
Dagsorden:
1

Velkomst.
v/Gurli Hokland.

Jørgen Rye Pedersen vælger sang til næste møde.

2

Godkendelse af dagsorden.
v/Gurli Hokland.

Pkt.12 og 13 behandles først. Med denne ændring
blev dagsordenen godkendt.

3

Godkendelse af referat fra møde 13.1.2015.
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

4

Regnskab 2014.
v/Jette Christensen.

Godkendt med følgende forklaringer:
De frie midler opgjort til 1.225.032,73 kr.
Sammen med tidligere års opsparinger henstår der
som en del af de frie midler 241.702,41 kr. af ikke
forbrugte midler til anskaffelse og vedligeholdelse af
bygninger og maskiner.
Menighedsrådet har i 2014 besluttet følgende
projekter som finansieres af de frie midler:
Automatisk klokkeringning ved Torsted Kirke – ca.
110.000 kr.
Hynder til Torsted Kirke – ca. 61.000 kr.
Belysning på Østerhåb Kirkegård – ca. 66.000 kr.
Forklaringer på merforbrug:
Note 2: Rengøring af kirkemuren ved Østerhåb
Kirke og indkøb af opvaskemaskine til sognehuset.
Note 4: Indkøb af maskiner til Østerhåb Kirkegård.
Note 5: Renovering af præste/provsteboligen,
grundet nyansættelse af provst.
Provstiet har godkendt følgende ændringer af
anlægformål af opsparinger til anlæg:
Beløb 200.000 kr. bevilget til indeksregulering i
forbindelse med opførelse af Østerhåb Kirke
anvendes til projektorløsning og iPad-styring af lyd
og billede i kirken.
Restbeløbet på 150.000 kr. fra tagrenovering af
Torsted Sognehus anvendes til ekstra belysning ved
samt opsparing til maling af Østerhåb Kirke.
Restbeløbet på 120.000 kr. fra tidligere

opsparingskonto til anlæg bruges til maling af
Østerhåb Kirkes mur samt elinstallationsudgifter til
ovennævnte arbejde i kirken.
5

Momsberegning.
Beregningen viser, at den variable moms
for 2014 bliver 53 %.
v/Jette Christensen.

Godkendt.

6

Planlægning af præsternes sommerferie.
v/Gurli Hokland.

Samarbejde i indeværende år med
Tyrsted/Uth/Endelave blev godkendt af
menighedsrådet.

7

Generalforsamling i distriktsforeningen den
12. marts 2015 kl. 19.00 i Vær Sognehus.
Jette Christensen og Hans Aage Nielsen
opstiller som delegerede.
v/ Gurli Hokland.

Menighedsrådet opfordres til at møde op til
generalforsamlingen.

8

Orientering om projekt ”moderne kunst i
danske kirker”
v/Gurli Hokland.

www.danskkirkekunst.dk

9

Indvielsesgave til Kirkens Korshærs
varmestue.
v/Gurli Hokland.

Der er sendt en gave på 500 kr.

10

Orientering fra formandsmøde i Horsens
provsti den 16/2 2015.
v/Gurli Hokland.

11

Opfølgning på temamøde om kommende
pastoratsændringer den 13/1 2015.
Referatet sendt sammen med referaterne
fra rådsmødet den 13/1 2015.
v/Gurli Hokland.
Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Opbevaring af sløjfede gravsten –
lapidarium.
v/Hans Aage Nielsen.
-

12

-

Ingen kommentarer til referatet.

Et flertal i menighedsrådet går ikke ind for
lapidarium på Torsted Kirkegård på nuværende
tidspunkt.
Ved det årlige syn på Torsted Kirkegård tages
stilling til, om der er bevaringsværdige gravsteder
med udløb i dette kalenderår..
Kirke- og kirkegårdsudvalget har en indstilling med
til synet den 24. marts 2015.
Et flertal i menighedsrådet går ind for genbrugssten.
Kirke- og kirkegårdsudvalget kommer med en
indstilling på næste møde.

13

Belysning langs stien på Østerhåb Kirkegård.
Tilbud indhentet på 65.787,50 kr. inkl.
moms for opsætning af de henlagte
knallertknusere fra parkeringspladsen.
v/Hans Aage Nielsen.

Godkendt.

14

Bispevalg.
Orientering om bispevalg.
Kommende debatmøder.

Vigtige frister:
Onsdag den 15. april 2015: Valgmateriale til 1.
valgrunde udsendes til de stemmeberettigede.

-

v/Gurli Hokland.

-

-

-

Onsdag den 6. maj 2015 kl. 15: Frist for
modtagelse af stemmer til 1. valgrunde.
Torsdag den 7. maj 2015 kl. 9.15: Optælling af
stemmer til 1. valgrunde i bispegården Dalgas
Avenue 46, 8000 Aarhus C.
Onsdag den 27. maj 2015: Evt. valgmateriale til 2.
valgrunde udsendes til de stemmeberettigede.
Onsdag den 17. juni 2015 kl. 15: Evt. frist for
modtagelse af stemmer til 2. valgrunde.
Torsdag den 18. juni 2015 kl. 9.15: Optælling af
stemmer til 2. valgrunde i bispegården Dalgas
Avenue 46, 8000 Aarhus C.
Søndag den 6. september 2015: Bispevielse af den
nye biskop i Aarhus Domkirke.

15

Korte meddelelser.
a) Formand.
b) Næstformand.
c) Kirkeværge.
d)
e)
f)
g)
h)
i)

16

Kasserer.
Præster.
Sikkerhedsrepræsentant.
Kontaktperson.
Medarbejderrepræsentant.
Diverse udvalg.

Eventuelt.

a)
b)
c) Uge 10 etableres lamperne ved
handicapindgangen ved Østerhåb Kirke.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Næste møde tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.00.
Regnskabsmøde hvortil der kræves et fuldtalligt
menighedsråd.
Der er syn af kirker, kirkegårde og Sognehus fra kl.
15.00 den 24. marts 2015.

Lukket møde:
Dagsorden.
17

Personaleforhold.
v/Jesper Rasmussen.

___________________
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

________________
Jesper Rasmussen

___________________
Annette Brounbjerg Bennedsgaard

____________________
Anne Bro Assenholt

________________
Sara Klaris
Huulgaard

Stillingsbeskrivelserne for kirkegårdsfunktionen og kirketjenerfunktionen blev gennemgået og godkendt.
Stillingsbeskrivelser forelægges funktionernes respektive ledere ved et møde torsdag den 19/2 2015.
Følgende punkter besluttedes:
a) Der flyttes 7 arbejdstimer pr. uge fra kirketjenerfunktionen til kirkegårdsfunktionen.
b) Kirkernes åbningstid bliver tirsdag – fredag fra kl. 8.00 til kl. 16.00.
c) Torsted Kirke er lukket de lørdage, hvor der ikke er kirkelige handlinger i kirken.
d) Depotrummet i forlængelse af de nuværende graverfaciliteter i Sognehuset kælder tilhører fremover
kirkegårdsfunktionen.

-

Der sløjfes 15 – 17 gravsteder om året. Udvalget har udset sig 3 steder på Torsted Kirkegård. Der er
indhentet et tilbud på etablering af lapidarium på ca. 50.000 kr. Kriterierne skal nedskriftes.
Nuværende registrering undersøges nærmere.
Et lapidarium skal afspejle en historie.
Kirkegårdskriterier – gravsteder og gravsten.
Menighedrådet går ind for bevarelse af gravsteder og ikke enkelte gravsten.
Menighedsrådet går ind for genbrugssten.

-

Der sløjfes 15 – 17 gravsteder om året. Udvalget har udset sig 3 steder på Torsted Kirkegård. Der er
indhentet et tilbud på etablering af lapidarium på ca. 50.000 kr. Kriterierne skal nedskriftes.
Nuværende registrering undersøges nærmere.
Et lapidarium skal afspejle en historie.
Kirkegårdskriterier – gravsteder og gravsten.
Rådet går ind for bevarelse af gravsteder.

Rådet går ind for genbrug.

