Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
onsdag, den 21. februar 2018 kl. 18.00 – 21.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23.

Fraværende: Per Bentsen og Anne Assenholt.

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

Velkomst.
Månedens salme.
Det faste punkt vedrørende vision udgår.
v/Gurli Hokland.

Velkomst.

2

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

Godkendt.

3

Godkendelse af referat møde 9.1.2018. (B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

4

Kvartalsrapport 1.1-31.12.2017. (B)
4. kvartalsrapport som er lig årsregnskabet
udviser et underskud på 83.458,75 kr.
v/Jette Christensen.

Årsregnskabet og resultatdisponering blev
godkendt.

5

Momsberegning 2017. (B)
Beregningen af den variable moms er for
2017 opgjort til 55%.
Metoden er den samme, som har været
anvendt siden 2013. Metode C. For
kirkegården anvendes tidsforbruget som
grundlag for beregningen. Beregningen har
været nogenlunde konstant indenfor perioden
og frem til nu varierende med et udsving på
ganske få procenter.
v/Jette Christensen

Godkendt.

6

Regnskabsinstruks (B)
Til regnskabsinstruksen tilføjes følgende:
Dispositioner for graver/kirketjener/
organist/kordegn.
 Hvor der er servicekontrakt med
prisaftale på udførelse af service på
materiel, maskiner m.m. kan dette
rekvireres af medarbejderen indenfor
eget arbejdsområde.
 Øvrige dispositioner vedrørende
vedligeholdelse af bygninger og
maskiner – op til 5.000 kr. indenfor eget
arbejdsområde.
 Disponering af redskaber til
kirkegårdene og i Sognehuset – op til
3.000 kr.
 Ifølge gravstedsaftaler indkøbes forårsog sommerblomster samt pyntegrønt til
kirkegårdene af graver.

Godkendt.





Indkøb af inventar og maskiner til
kirkegårdene, kirkerne og sognehuset
skal godkendes af menighedsrådet.
Til arrangementer, begravelseskaffe
m.m. indkøbes der til forbrug af
kirketjenerne.
Kontorartikler, IT-udstyr og telefoni
indkøbes samlet via kirkekontoret.

Ny udgave af fortegnelse over personer der
attesterer med underskrift indgår i instruksen.
v/Jette Christensen.
7

8

Børnekor. (B)
Administrationsudvalget indstiller til
menighedsrådet at forsætte med børnekoret
under ledelse af den samme korleder som
på nuværende tidspunkt.
v/Jette Christensen.
Sogneudflugt. (B)
Sogneudflugten er planlagt til 2. og 16. maj
2018. Turen går til Aarhus.
Udflugten en 16. maj er menighedsrådets.
Valg af tovholdere til udflugten.
v/Gurli Hokland.

Menighedsrådet godkender, at der indgås kontrakt
for 10 måneder fra den 1. august 2018.

Tovholder fra menighedsrådet på turen den 16. maj
2018 er Jørn Yde Møller og Ruth Hedegaard.

9

Sommerkoncert. (B)
v/Sara Huulgaard.

Afholdes den 19. september 2018 kl. 19.00 i
Østerhåb Kirke med Sys Bjerre.

10

Vedtægt for samarbejde mellem
menighedsrådene i Horsens Provsti omkring
etablering af en projektpulje til finansiering af
samarbejde på tværs, diakoni og
gudstjenesteudvikling, skoleinitiativer og
frivillig. (B)
Vedtægtsændringer jf. bilag.
v/Gurli Hokland.

Menighedsrådet tilslutter sig projektpuljen.

11

Indledende budgetsamråd. (O)
Mødet afholdes den 7. marts 2018 kl. 19.00 i
Torsted Sognehus.
Fra Torsted Sogn deltager formanden og
kasserer.
v/Gurli Hokland.

Orientering.

12

Kirke- og kirkegårdsudvalg. (O)
 Plantning af nye hække m.m. på
Torsted Kirkegård i afdeling A
række 100/200 påbegyndes ca. 1.
marts 2018. Gravstedejere er
orienteret.
 Folderen ”Vejledning ved dødsfald
og begravelse” genoptrykkes i 200
eksemplarer med ændringen på
afdeling C på Østerhåb Kirkegård,
udvidelsen af afdeling B på Torsted

Orientering.

Kirkegård samt diverse opdateringer
på bagsiden.
v/Frede Jørgensen.
Konfirmation fra 2020 – det ene hold fra
Bankagerskolen bliver lørdag i stedet for søndag.
Konfirmandundervisning i år af Østerhåbsskolens
A og B klasser sker ved Loa Christensen.

13

Nyt fra præsterne. (O)
v/præsterne.

14

Distriktsforeningen Horsens Provsti. (O)
3 tilmeldinger på nuværende tidspunkt.
Indkaldelse til medlemsmøde og
generalforsamling torsdag den 15. marts 2018
kl. 19.00 i Café Lorentzen FÆNGSLET
Fussingsvej 8, 8700 Horsens.
Tilmelding senest 8/3 2018.
v/Gurli Hokland.

15

Folkekirkens Nødhjælp. (O)
Landsindsamling søndag den 11. marts 2018.
v/Anja Haagensen og Thomas Jørgensen.

16

Kirkens Korshær. (O)
Byarbejde Horsens takker for kollekt på
612,50 kr. (Julen 2017)

17

Eventuelt.

Forårskoncerten den 15. april bliver med andre
udøvere end annonceret.

18

Næste møde.

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.00.

Orientering.
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