Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
torsdag, den 5. december 2019 kl. 17.30
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23.

Fraværende: Lene Thorup.

Dagsorden:

Punkter markeret med B = beslutningspunkt, O = orienteringspunkt og D = drøftes
1
2
3
4

Velkomst.
v/Gurli Hokland.
Godkendelse af dagsorden. (B)
v/Gurli Hokland.
Godkendelse af referat fra 12.11.2019. (B)
v/Gurli Hokland.
Orientering fra møde vedrørende
naturkirkegården - Østerhåb Kirke den
18.11.2019 med provst Annette Bennedsgaard.
(O)
I mødet deltog endvidere Kirke- og
Kirkegårdsudvalget og kirkeværgen.
v/Gurli Hokland.

5

Opfølgning på tilbuddene vedrørende renovering
af naturkirkegården ved Østerhåb Kirke. (B)
v/KKU og kirkeværgen.

6

12 nye urnegravsteder på Torsted Kirkegård
afdeling A. (B)
Som svar på ansøgningen til Horsens Provsti
ønsker Provstiet at menighedsrådet
fremsender helhedsplan/udviklingsplan for
kirkegården udarbejdet af Anne-Marie Møller
samt menighedsrådets godkendelse heraf.
Ansøgningen om etablering af nye
urnegravsteder i afdeling A tager
udgangspunkt i besøget den 25. november
2016, hvor kirkegårdskonsulent Anne-Marie
Møller besigtige kirkegården sammen med
provstimedlem Preben Egeholt for en drøftelse
af kirkegårdens fremtidige udvikling.
Af rapporten fra besigtigelsen fremgår det, at
på gravstedsnummer 928 og 929 ønskes
etableret tre individuelle urnegravsteder i hver
side af gravstedet. Efterfølgende er gravstedet
926 og 927 blevet ledigt og lignende løsning
etableres også på dette gravsted. På sigt kan
der forsættes på gravstederne 930 – 934 når

Velkomst.
Godkendt.
Godkendt.
Orientering.

Menighedsrådet beslutter at søge provstiudvalget
om tildeling af 5% midler til renovering af
naturkirkegården.
Menighedsrådet indstiller, at arbejdet udføres af
Den Lille Anlægsgartner.
Arbejdet kan først sættes i gang, når det fulde
beløb er bevilget af provstiet.
Fremadrettet skal vedtægterne for naturkirkegården
overholdes.
Godkendt.

disse bliver ledige.
Kirkeværge Ole Højbjerg har den 3. december
2019 drøftet sagen med kirkegårdskonsulent
Anne-Marie Møller. Drøftelsen med
Kirkegårdskonsulenten er foretaget på
grundlag af fremsendt kort over ledige
gravsteder samt fotos af området. Da der på
kirkegården er mangel på urnegravsteder,
anser kirkegårdskonsulenten løsningen som
er den bedst mulige på nuværende tidspunkt.
Rapporten fra besigtigelsen af den 25.
november 2016 har været forelagt
menighedsrådet til orientering den 8. februar
2017 og er senere behandlet i Kirke- og
kirkegårdsudvalget. Som det ligeledes fremgår
af rapporten, er der forslået etableret 16 nye
urnegravsteder i afdeling B. Disse blev anlagt i
efteråret 2017 og alle er taget i brug.
v/Ole Højbjerg.
7

Provstiudvalget har på sit møde den 15.
november2019 behandlet revisionsprotokollatet
for regnskab 2018. (B)
Provstiudvalget godkender revisionsprotokollatet
med henvisning til revisors bemærkninger.
v/Jette Christensen.

Godkendt.

8

Næste møde.

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00.

9

Eventuelt.

___________________
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