Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
onsdag, den 26. september 2018 kl. 20.15 – 21.30
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens.

Dagsorden:
Punkter markeret med B = beslutningspunkt, O = orienteringspunkt og D = drøftes
1

2

3

Velkomst.
v/Gurli Hokland.

Velkomst.

Godkendelse af dagsorden. (B)
v/Gurli Hokland.

Velkomst.

Godkendelse af referat fra mødet 14.08.2018.
(B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

4

Visionsarbejdet i Torsted Sogn. (B)
Inddragelse af Ole Kamp i det fortsatte
arbejde med visionerne. Ole Kamp har
tidligere leveret et oplæg til menighedsrådet.
Pris for Ole Kamps deltagelse er 22.000 kr. +
transport.
I prisen indgår et møde med visionsudvalget
samt et 5 timers møde med hele
menighedsrådet.
v/Sara Klaris Huulgaard.

Godkendt.
Dato for det 5 timers møde udmeldes i god tid.
Til mødet med hele menighedsrådet er der
mødepligt.

5

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2017. (B)
Medsendt.
v/Jette Christensen.

Godkendt uden bemærkninger.

6

Budget 2019. (B)
Den 14/9 2018 har sognet modtaget
meddelelse om tildeling af ligningsmidler for
budgetår 2019.
Ligning til drift kr. 5.216.800 kr.
I forhold til det foreløbige ligningsbeløb er
der sket et fradrag på 30.000 kr. til
vedligehold af præstebolig.
Menighedsrådsrådet har besluttet af deltage i
forsøgsramme 5.
v/Jette Christensen.

Budgettet tilrettes for godkendelse på mødet den
13. november 2018.
En ansøgning om en anlægsbevilling til
udskiftning af hække på Torsted Kirkegård er ikke
imødekommet. Skal udføres for egne midler.

7

Modtagelse af arv med formålet ”at fremme
Torsted Kirkes liv og vækst, herunder særlig
støtte til nyanskaffelser og restaureringer i
kirken. Især hvis det bliver aktuelt at anskaffe et
klokkespil, er det giverens ønske at yde bidrag
hertil”. (O)
(Boet efter Ejnar Lund)
Beløb 286.285,66 kr.
Honorar til advokatfirmaet 16.250,00 kr.
Udbetalt 270.035,66 kr.

Orientering.

Beløbet er indgået på en spærret konto i
Jyske Bank.
v/Jette Christensen.
8

Nyt fra præsterne. (O)
v/Præsterne

9

Eventuelt.

10

Næste møde.

Organisten medvirker ved den del af
konfirmandundervisningen som foregår i kirken.
Jesus på fængslet blev omtalt.
Cecilie Schmidt-Petersen – præstepraktikant har
været glad for at være i sognet. Cecilie vender
tilbage i ugerne 46/47/48 med afsluttende
gudstjeneste 1. søndag i advent den 2. december
2018.

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 18.00.
Konstituerende møde – mødepligt.
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