Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
torsdag, den 3. maj 2018 kl. 18.00 – 21.00
hos Gudenå Hospice, Sygehusvej 18, 8740 Brædstrup.

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

2

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

Velkomst.
Nyt pkt. 13 – behandles på lukket møde.
Kommende Præsteansættelse.
v/Gurli Hokland.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

3

Godkendelse af referat fra mødet 21.3.2018. (B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

4

Kvartalsrapport 1.1-31.3.2018. (B)
v/Jette Christensen.

Godkendt.
Kvartalsrapporten er mangelfuld på grund af
fakturering af bl.a. løn til overenskomstansatte
præster.

5

Horsens Provsti. (B)
 Foreløbig ligningsbeløb 2019.
Foreløbig ligning 5.246.800 kr.
Indtægter 613.573 kr.
Driftsramme 5.860.338 kr.
Fremskrivning 1%.

Jette Christensen redegjorde for, hvilke elementer
der indgår i de frie midler, hvilket gav anledning til
en drøftelse i forsamlingen. Elementer er beskrevet
som forklaring i regnskabet for 2017. På baggrund
af dette er det menighedsrådets opfattelse, at de frie
midler reelt er ca. 500.000 kr.
Et enigt menighedsråd undrer sig meget over, at
forklaringer i regnskabet ikke indgår i provstiet
beslutning ved modregning i de frie midler.



Modregning i frie midler.

Budget 2019 fremsendes til menighedsrådets
medlemmer sammen med dette referat.
Spørgsmål og evt. kommentarer skal afklares inden
1. juni 2018. Spørgsmål kan rettes til kasserer eller
regnskabsfører.


Anlægs- og driftsønsker 2019
Indsendes senest den 14. maj 2018.

1. Ansøgning om udskiftning af hække i
afdeling A på Torsted Kirkegård række
300/400 fremsendes til Provstiet.
Driftsmidler anvendes.

Godkendt.

2. Ansøgning om udskiftning af resterende
hække i afdeling A på Torsted
Kirkegård fremsendes til Provstiet som
anlægsønske/driftsønske i 2019.

Godkendt.

Udskiftning af hække skyldes, at der
gennem flere år har været angreb af svamp
i tujahækkene.
Godkendt.
3. Ansøgning om etablering af baghække i
afdeling E på Torsted Kirkegård
fremsendes til Provstiet som
anlægsønske/driftsønske i 2020.

6

Etablering af baghække i afdeling E er jf.
anbefaling fra kirkegårdskonsulenten
ved besigtigelsen den 25. november
2016.
v/Jette Christensen
Arealoverdragelsen ved Østerhåb
Kirke/Østerhåb Kirkegård. (O)
v/Gurli Hokland.

Orientering.

7

Vedrørende fotostater i foyeren. (O)
Der monteres film – pris 750,00 kr. ekskl.
moms. Ruth Hedegaard foranlediger.
v/Gurli Hokland.

Orientering.

8

Opsigelse pr. 1. maj 2018 fra Anne Assenholt.
(O) (B)
v/Gurli Hokland.

Anne Assenholt inviteres til middag efter næste
menighedsrådsmøde den 6. juni 2018.
Personalegruppen inviteres.

9

Nyt fra præsterne. (O)
v/præsterne.

Orientering om konfirmationerne, sogneudflugt og
opstart af aktivitetskalenderen for 2018/2019.
Der var ros til alle ansatte i forbindelse med
afvikling af konfirmationer.

10

Overenskomstforhandlingen – status. (D)

Intet.

11

Eventuelt.

Opfordring til oprettelse af ”Mandeklub”.
Orientering om strikkeklubbens arbejde.

12

Næste møde.

Onsdag den 6. juni 2018. Budgetmøde.
Starttidspunktet for mødet bliver ændret til 17.00.
Mødepligt.
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____________________
Jørn Yde Møller

________________
Lene Nedergaard
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