Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
tirsdag, den 12. november 2019 kl. 18.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23.

Fraværende: Anja Haagensen.
Afbud: stedfortræder Jane Buchreitz

Dagsorden:

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

2
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Velkomst.
v/Gurli Hokland.

Velkomst.

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

Godkendt.

Godkendelse af referat fra 26.9.2019. (B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

Valg af formand. (B)
Menighedsrådslovens § 11, stk. 1.
Skriftlig afstemning.
Valget gælder for 1 år.

Forslag:
Gurli Hokland – 10 stemmer - valgt.
Thomas Jørgensen – 2 stemmer

Valg af næstformand. (B)
Menighedsrådslovens § 11, stk. 2 jf. reglerne i
§ 8, stk. stk. 3, 2. og 3. pkt.
Skriftlig afstemning.
Valget gælder for 1 år.
Valg af kirkeværge. (B)
Formanden kan ikke vælges.
Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf. § 9, stk. 1.
Valget gælder for 1 år.
Valg af kasserer. (B)
Formanden kan ikke vælges.
Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf. § 9, stk. 2.
Valget gælder for 1 år.
Valg af sekretær. (B)
Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf.§ 9, stk. 4.
Valg af kontaktperson. (B)
Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf. § 9, stk. 5.
Valget gælder for 1 år.

10 Valg af bygningskyndig. (B)
Kirkeværgen kan ikke vælges.
Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf. § 9, stk. 8.
Valget gælder for 1 år.
11 Valg af underskriftsberettiget til sammen
med formanden at underskrive dokumenter
vedr. køb, salg og andre dispositioner over
fast ejendom og optagelse af lån. (B)

Forslag:
Jørn Yde Møller – 4 stemmer.
Thomas Jørgensen – 8 stemmer - valgt.

Ole Højbjerg blev valgt.

Jette Christensen blev valgt.

Varetages af kordegn.

Jette Christensen blev valgt.

Jørn Yde Møller blev valgt.

Jette Christensen blev valgt.

Menighedsrådslovens § 11, stk. 3 jf. § 9, stk
9.
Valget gælder for 1 år.
12 Valg af stedfortræder for kontaktperson. (B)

Jørgen Rye Pedersen blev valgt.

13 Mødekalender 2020. (B)
Medsendt.
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

14 Biskoppernes liturgi rapporter til drøftelse i
menighedsrådene. (D – 30 min.)
Emnet er drøftelse af frihed og
fasthed.
Som forberedelse læses ”hvem bestemmer” og
evt. samtalekort ”Kort om gudstjenesten” fra
menighedsrådenes blad nr. 7.
v/Sara Huulgaard.
15 Visionsarbejdet i Torsted Sogn. (O)
Dialogmødet den 29. oktober 2019 med andre
aktører i sognet er blevet aflyst på grund af
ringe tilmelding til mødet. 3 aktører havde
meldt deres deltagelse.
v/Sara Huulgaard.
16 KKU. (B)
 Der er indhentet tilbud på omlægning af
naturkirkegården ved Østerhåb Kirke.
Arealet er grundstykket mellem
kirkemuren og den grønne flisebelagte
sti.
 Tilbuddene er fra Den Lille
Anlægsgartner og OKNygaard.
v/Frede Jørgensen.
17 Fjernvarme i Sognehuset og Torsted. (B)
KKU indstiller til menighedsrådet at aftale
om tilslutning foretages af kordegn i regi af
sekretær for administrationsudvalget og
menighedsrådet.
v/Frede Jørgensen.
18 Nyt fra kirkeværgen. (B / O)
 Der kan etableres 9 nye urnegravsteder
på Torsted Kirkegård afdeling A.
Ansøgning fremsendes til Horsens
Provsti. (B)
 En utæthed ved taget over korrummet i
Østerhåb Kirke er blevet udbedret. (O)
 Prøvekalkning i Torsted Kirke ca. 1 m2
(i nordvæg i koret) udføres af Dansk
Kirkekalk. Pris 4.800 kr. (O)
 Indkøb af datalogger til Torsted Kirke,
pris mellem 1.700 og 8.000 kr. Behovet
undersøges nærmere. (O)
v/Ole Højbjerg.

3 modeller:
 Den konservative – behold den nuværende
gudstjenesteordning.
 Den frie – autoriser strukturen i
gudstjenesten.
 Mellemvejen – autoriser strukturen i
gudstjenesten og ordlyden i udvalgte dele.
Orientering.



Menighedsrådet beslutter at gøre brug af
Den Lille Anlægsgartners tilbud.
Tidshorisonten for arbejdets udførelse
aftales, når økonomien er på plads.
Undersøges nærmere.



Der etableres 12 nye urnegravsteder på
Torsted Kirkegård afdeling A.



Orientering.



Orientering.



Orientering.

19 Kvartalsrapport 1.1-30.9.2019. (B)
Medsendt.
v/Jette Christensen.
20 Budget 2020. (B)
Den 13/9 har sognet modtaget meddelelse om
tildeling af ligningsmidler for budgetår 2020.
Ligning til drift 5.016.200 kr.
Budget 2020 er tilrettet efter fremlæggelsen
på mødet den 26. september 2019.
I budgettet er indarbejdet følgende forbrug af
frie midler.

Godkendt.

Godkendt.

2019:
Udskiftning af dele af hække på Torsted
Kirkegård afdeling A – 325.000 kr.
 Udskiftning af maskiner til brug på
kirkegårdene – 200.000 kr.
 Rensning og renovering af orgel i Torsted
Kirke – 70.000 kr.
 Ekstraordinær udgift til reparation af råd i
den ene lanterne i Sognehusets
konfirmandlokale -76.378 kr.


I alt 671.378 kr.
2020:
 Udskiftning af resterende hække på
Torsted Kirkegård afdeling A – 125.000
kr.
 Tilslutning og installation af fjernvarme i
Sognehuset – 150.000 kr.
 Renoveringer på Torsted Kirkegårds
afdeling E jf. kirkegårdskonsulentens
skrivelse af 16. januar 2017 – 100.000 kr.
I alt 375.000 kr.
Frie midler ultimo 366.313 kr.
Stemplet: Torsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
15586214, Budget 2020, Endelig budget afleveret
d. 12-11-2019 15:14.
v/Jette Christensen.
21 Kirkefondet – Vejkirker 2020. (B)
Prisen er 2000 kr. pr. kirke.
v/Gurli Hokland.
22 Opstart af mandegruppe i Torsted Sogn. (B)
 Et projekt i samarbejde med Ældresagen
og Horsens Kommune og Horsens
Provsti. Arrangementet er kun for mænd,
primært enlige.
 Kommunens forebyggende medarbejdere
skaber kontakten til målgruppen.
Endvidere kan sognet også skabe kontakt

Godkendt.

Godkendt.

på forskellige måder.
 Man mødes en gang om måneden, og der
vil være en form for aktivitet/foredrag
afsluttende med en gang ”smør selv mad”
og en enkelt øl.
 Første arrangement forventes at finde
sted den 11. december kl. 10.30 – 12.30.
 Der kan søges et tilskud på 20.000 kr. fra
Provstiets projektpulje. Aflæggelse af
regnskab herfor undersøges nærmere.
 Navnet ”Mandemonopol i Torsted Sogn”
vil være oplagt som betegnelse for
gruppen af mænd.
v/Kim Clemmensen.
23 Orientering om flytning af urne fra afdeling E til
afdeling B på Torsted Kirkegård.
v/Gurli Hokland.

Orientering.

24 Skole-Kirke-Samarbejde. (O)
Orientering fra mødet den 5. november 2019.
v/Gurli Hokland.

Orientering

25 Formandsmøde. (O)
Orientering fra formandsmøde den
6. november 2019.
v/Gurli Hokland.

Orientering.

26 Nyt fra præsterne. (O / B)
v/Præsterne.

Orientering om:
 Allehelgen gudstjenesten.
 Julegudstjenester.
 Uddannelsesmesse.
Beslutning om:
 Brug af 3 tekster og en salme mere i
højmesser, hvor der ikke er dåb. Begynder
første søndag i advent.
 Drop in-dåb ansøgning om tildeling af
projektmidler placeres i Torsted Sogn.

27 Menighedsrådsvalg 2020. (O)
 Provstiets temamøde den 9. oktober
2019.
 Offentligt orienteringsmøde den 12.
maj 2020 kl. 19.00.
Menighedsrådet redegør for arbejdet i
perioden 1016-2020.
Menighedsrådets beretning, som
vanligt er blevet fremlagt i forbindelse
med kirkefrokosten i januar er aflyst.
 Afholdelse af valgforsamling den 15.
september 2020 kl. 19.00.
Kordegn Søren Gellert er sekretær for
valgbestyrelsen og deltager i kurser
m.m. som optakt til
menighedsrådsvalget.
 Bordet rundt – hvem ønsker at
fortsætte i det nye menighedsråd.
v/Gurli Hokland.

Orientering.

28 Personaleforhold.
v/Jette Christensen.

Orientering.

29 Julefrokost. (B)
Udvalg.
v/Gurli Hokland.

Arrangeres af personalet.

30 Korte meddelelser fra udvalg m.m. (O)
v/Gurli Hokland.

Der arrangeres pilgrimsvandring i 2020.

31 Næste møde.

Torsdag den 5. december 2019 kl. 18.00.
NB. Julefrokost.

32 Eventuelt.

Intet,

___________________
Gurli Aksglæde Hokland

____________________
Ruth Hedegaard

________________
Jette Christensen

___________________
Per Bentsen

____________________
Ole Højbjerg

________________
Frede Spangsbjerg
Jørgensen

___________________
Susanne Kongerslev
Jakobsen

____________________
Turid Anja Haagensen

________________
Lisbeth Lykke
Green

___________________
Thomas Jørgensen

____________________
Jørn Yde Møller

________________
Lene Nedergaard
Thorup

___________________
Jørgen Rye Pedersen

____________________
Kim Clemmensen

________________
Sara Klaris
Huulgaard

___________________
Anne Kobberø

