Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
tirsdag, den 29. september 2020 kl. 18.00 – 21.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23

Fraværende: Frede Spangsbjerg Jørgensen
Kim Clemmensen

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

Velkomst
v/Gurli Hokland.

2

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

3

Godkendelse af referat møde 13. august 2020. (B)
v/Gurli Hokland.

4

Revisionsprotokollen vedrørende årsregnskab 2019. (B)
Medsendt.
v/Jette Christensen.

5

Afsluttende budgetsamråd 2. september 2020. (O)
Orientering.
v/Jette Christensen.

6

Endelig ligning for 2021. (B)
Den endelige ligning for 2021 er modtaget den 15.
september 2020.
Ligningsbeløbet er 5.256.900 kr.
Indtægter 720.031 kr.
Driftsramme: 5.976.971 kr.
Beløbet er 27.800 kr. mindre end den foreløbige
ligning, som blev modtaget i foråret.
Beløbet 27.800 kr. er en forøgelse af indtægterne for
ekstra rater på gravstedskapitaler.
v/Jette Christensen.

7

Endelig budget 2021. (B)
Ændringen af ligningsbeløbet på 27.800 kr. er
indarbejdet i det endelige budget som indtægt i note 4.
v/Jette Christensen.

Godkendt.

8

Den overordnede grundejerforening ved
Gravengårdsvej/Torsmark i Torsted. (O)
v/Gurli Hokland.

9

Menighedsrådsvalg 2020. (O)
Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 blev der
valgt 10 medlemmer.
Der afholdes ekstra valgforsamling den 6. oktober
2020.
v/Gurli Hokland.

Kirken betaler for 16 enheder til
vejfonden á kr. 500.-.
Den fremtidige postgang skal ske til
7966@sogn.dk
Der skal vælges tre medlemmer og gerne
flere stedfortrædere.

Af protokollen fremgår det, at revisionen
ikke har givet anledning til
bemærkninger.
Af revisionspåtegningen fremgår det, at
der ikke er væsentlige kritiske
bemærkninger at rapportere.
Godkendt.
Provstiskyen vil danne udgangspunkt for
ligningsberegningen.
Projektgruppen for ”Klog kirkegård” blev
udsat.
Godkendt.

10

Nyt fra kirkeværgen. (O)
v/Ole Højbjerg.

•

•
•

•

•

•

•

11

12

Nyt fra KKU. (B) (B)
• Torsted Kirkegård afdeling E. Anbefaling fra
kirkegårdskonsulenten har været drøftet i KKU.
KKU har drøftet andre muligheder for en
renovering af E. Disse muligheder vil udvalget
fremlægge på det kommende
menighedsrådsmøde. KKU ønsker at
menighedsrådsmødet starter med en fælles
besigtigelse af kirkegårdens afdeling E. (B)
• Der er modtaget tilbud på vedligeholdelse af
Østerhåb Kirkegårds afdeling C
(naturkirkegården) på 122.500 kr. inkl. moms.
Vedligeholdelsen er 2021 inkl. gødskning 2
gange. Arbejdet udføres 1 gang pr. måned i
vækstperioden. Vækstperioden 1/4 - 30/9.
KKU anbefaler tilbuddet fra Den Lille
anlægsgartner. (B)
Nyt fra præsterne. (O)
v/præsterne.

Solafskærmning i de høje
sydvinduer i Østerhåb Kirkes kor
pris ca. 23.000 kr. inkl. moms.
Giver en reduktion i lysindfaldet
på 20%. Arbejdet iværksættes.
Nyt låsesystem monteret i døren
ved vindeltrappen i kirkens
nordlige side.
Der findes ingen lovlige midler
til ukrudtsbekæmpelse i
græsplænen på Østerhåb
Kirkegård.
Rengøring af lamper i Østerhåb
Kirke koster 6000,-. Pris på
vinduespudsning såvel indvendig
som udvendig i Østerhåb Kirke er
4000,- dvs. i alt kr. 10.000.
Skråningen mellem række
700/800 på Torsted Kirkegård
afdeling A er blevet beplantet
med HEUCHERA AMER.
Loftsbelysning i det sydlige
præstekontor i Sognehuset. Pris
ca. 9000 kr. inkl. moms. Arbejdet
iværksættes.
Fjernvarmeinstallation i
Sognehuset sker i slutningen af
uge 40. (slutningen af
september/begyndelsen af
oktober).

Udsættes.

Godkendt.
Pilgrimsvandringen d. 27. september blev
udsat pga. coronasituationen.
18. november: Ikonmaler på besøg som
led i konfirmandundervisningen.
Jesus på fængslet afviklet i reduceret
form.
Konfirmationer blev vel afviklet.
Nye tiltag ift. SoMe.

Samtalegruppe for ufrivilligt barnløse,
startet i Torsted, nu forankret i
Getsemane.
Planlægning af kommende arrangementer
under hensyntagen til coronarestriktioner.
13

Formandsmøde den 4. november 2020. (O)
v/Gurli Hokland.

Orientering.

14

Efter 4 års samarbejde inviteres til middag i Sognehuset
torsdag den 12. november 2020 kl. 18.30. (B)
Middagen er for menighedsrådet og alle ansatte.
v/Gurli Hokland.

Tilmeldinger.

15

Eventuelt. (O)

16

Næste møde. (O)

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 18.

Gurli Aksglæde Hokland

Ruth Hedegaard

Jette Christensen

Per Bentsen

Ole Højbjerg

Frede Spangsbjerg Jørgensen

Susanne Kongerslev Jakobsen

Turið Anja Haagensen

Lisbeth Lykke Green

Thomas Jørgensen

Jørn Yde Møller

Lene Nedergaard Thorup

Jørgen Rye Pedersen

Anne Kobberø

Sara Klaris Huulgaard

Kim Clemmensen

