Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
torsdag, den 26. september 2019 kl. 18.00 – 21.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens.

Fraværende: Kim Clemmensen.

Dagsorden:

Punkter markeret med B = beslutningspunkt, O = orienteringspunkt og D = drøftes
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Velkomst.
v/Gurli Hokland.

Velkomst.

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

Godkendt.

Godkendelse af referat fra mødet 13.8.2019. (B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.

Visionsarbejdet i Torsted Sogn. (O)
Nyt fra arbejdsgruppe om samarbejde i
Torsted.
v/Sara Huulgaard.

Foreningsformænd fra Torsted Håndboldklub,
Hatting-Torsted Fodbold, Torsted
Gymnastikforening, Torsted Badminton,
Torsted Seniorer, Torsted Aktive Ældre og
Ungdomsskolen er inviteret til et dialogmøde
den 29. oktober 2019 kl. 19 – 21.

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2018. (B)
Medsendt.
v/Jette Christensen.

Godkendt.

Orientering fra det afsluttende budgetsamråd
onsdag den 4. september 2019. (O)
v/Gurli Hokland og Jette Christensen.

Orientering.

Budget 2020 (B)
Den 13/9 2019 har sognet modtaget
meddelelse om tildeling af ligningsmidler for
budget 2020.
Ligning til drift 5.016.200 kr.
Driftsrammen er 5.888.641 kr.
Budget 2020 medsendt.
v/Jette Christensen.
Biskoppernes liturgi rapporter til drøftelse i
menighedsrådene. (O)
Forslag til planlægning og tilrettelæggelse af
Forløbet.
v/Sara Huulgaard.
Østerhåb Kirkegård –Naturkirkegården. (B)
Forslag til den fremtidige vedligeholdelse
/omlægning af naturkirkegården.
v/Frede Jørgensen.

Forslag 1.
Arealet mellem den sydlige kirkegårdsmur

Godkendt.

På menighedsrådsmødet den 12. november
2019 drøftes frihed og fasthed. Der afsættes 45
min. til punktet.
Som forberedelse læses ”hvem bestemmer”.

Jordbundsprøver udtages, så der tages
beslutning om det videre forløb på et oplyst
grundlag.
Kirkegårdskonsulenten kontaktes.
Endvidere gennemgår KKU vedtægterne for
naturkirkegården.
Gravstedejerne orienteres senere.

og den grønne sti: Efeu fjernes, og der
dybdefræses og etableres rullegræs.
De efeu, der kan anvendes, flyttes til arealet
nord for den grønne sti.
Arealet nord for den grønne sti bibeholdes
med efeu og renholdes.
Forslag 2.
Arealet mellem den sydlige kirkegårdsmur
og den grønne sti: Efeu fjernes, og jorden
dybdefræses og harves flere gange hen over
sommeren 2020, og der plantes efeu igen.
De efeu, der kan anvendes, flyttes til arealet
nord for den grønne sti.
Arealet nord for den grønne sti bibeholdes
med efeu og renholdes.
Forslag 3.
Arealet mellem den sydlige kirkegårdsmur
og den grønne sti: Efeu fjernes, og der
udlægges fiberdug som afdækkes med flis.
Efter ca. 1 år skæres huller i fiberdugen, og
der plantes efeu i hullerne.
De efeu, der kan anvendes, flyttes til arealet
nord for den grønne sti.
Arealet nord for den grønne sti bibeholdes
med efeu og renholdes.
For alle forslagene gælder, at der etableres et
mindre areal med efeu ved de 3 gravsteder, der
er brug i arealet syd for den grønne sti.
OBS. Der bør desuden foretages jordbundsprøver
af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse.
Ud fra det valgte forslag skal der indhentes tilbud
på arbejdets udførelse, og der skal udarbejdes en
tidsplan for det videre forløb.
Gravstedejerne på naturkirkegården inviteres til
en orientering om menighedsrådets beslutning
vedrørende den fremtidige vedligeholdelse.
Desuden gennemgås de gældende
vedtægterne for afdelingen.
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Nyt fra kirkeværgen. (O)
v/Ole Højbjerg.

Orientering.
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Henvendelse fra Tropleder ved pigespejderne
Lisbeth Feldballe om lån af Torsted Kirke den
7. og 8. december 2019. (B)
Der bliver 10-15 deltagere i alderen 10-16 år.
Projektet afsluttes med mærket ”24 timer i en
Kirke”.
v/Gurli Hokland.

Godkendt.
Aftale om praktiske forhold træffes i
samarbejde med kirketjeneren.
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Henvendelse fra en kristen migrantmenighed om
brug af kirke til gudstjeneste 2 gange om måneden
hver anden og fjerde lørdag i måneden omkring kl.
17.00. (B)
v/Sara Huulgaard.

Sara Huulgaard, Gurli Hokland, Lisa Bondo og
Anja Haagensen afholder et møde med de
interesserede.
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Henvendelse fra Horsens Kommunes
personaleforening om lån af Østerhåb Kirke til et
lukket koncertarrangement den 13. november 2019
kl. 19.00. (B)
v/Gurli Hokland.

Godkendt.
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Nyt fra præsterne. (O)
v/Præsterne

Pilgrimsvandringen blev en succes.
Litteraturkreds starter den 8. okt. 2019,
Konfirmandundervisning er begyndt.
Børnekoret og spirekoret blev omtalt.
Drop in Dåb i Horsens lørdag den 1. febr. 2020
i Klosterkirken.
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Projekt rytmisk musik for 10 – 13 årige i kirken. (O) Orientering.
v/Gurli Hokland.
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Nyhedsbrev til menighedsrådene fra SKS
konsulenterne. (O)
v/Gurli Hokland.

Orientering.
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Temaaften om valg til menighedsråd. (O)
Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17.00-19.00 i
Torsted Sognehus. Tilmelding senest den 2.
oktober 2019.09.
v/Gurli Hokland.

Orientering.
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Provstiets fest for menighedsrådsmedlemmer
den 2. oktober 2020. (O)
v/Gurli Hokland.

Orientering.
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Personaleforhold. (O)
v/Jette Christensen.

Der er ansat en servicemedarbejder fra den
24.9.2019.
På graverområdet ansættes yderligere
medhjælp.
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Eventuelt. (O)

Orientering fra Jørn Yde Møller om et møde
vedrørende oprettelse af mandegrupper.

21

Næste møde.

Torsdag den 12. november 2019 kl. 18.00.
Konstituerende møde – mødepligt.
Anja Haagensen melder afbud til mødet.

___________________
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

___________________
Anne Kobberø

____________________
Kim Clemmensen

________________
Sara Klaris
Huulgaard

