Torsted Sogns Menighedsråd.
Der indkaldes til menighedsrådsmøde
torsdag, den 13. august 2020 kl. 18.00 – 21.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23

Fraværende: Lene Nedergaard Thorup
Gurli Hokland
Anne Kobberø
Per Bentsen
Jørgen Rye Pedersen
Kim Clemmensen

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

Velkomst
v/Thomas Jørgensen.

2

Godkendelse af dagsorden. (B)
v/Thomas Jørgensen.

Godkendt.

Godkendelse af referat møde 4. juni 2020. (B)
v/ Thomas Jørgensen.

Godkendt.

Kvartalsrapport 1/1 – 30/6 2020. (B)
Medsendt.
v/Jette Christensen.

Underskud på -17.006,90
Godkendt.

3

4

5

Bygningssyn 2020. (O)
Synsrapporterne medsendt.
v/Ole Højbjerg.

Orientering.

Østerhåb Kirke/Østerhåb Kirkegård:
 Solafskærmning/solfilter i høje vinduer med
syd i kirkens kor – Kirkeværgen undersøger
muligheder og indhenter pris.
 Indgangsdøren ved præsteværelset behandles
med træbeskyttelse – iværksættes.
 Låsesystem efterses ved indgangsdør i
nordsiden – iværksættes.
 Bekæmpelsesmetoder af ukrudt i
græsplænen undersøges nærmere af
kirkeværgen i samarbejde med graveren.
Torsted Kirke/Torsted Kirkegård:
 Støj i kirkens højtaleranlæg undersøges –
kirketjeneren.
 Ændring af belysning i Sognehusets sydlige
præstekontor – forslag til løsning udarbejdes
af kirkeværgen.
 Varmeforsyning i Sognehuset ændres fra gas
til fjernvarme – se pkt. 6.
6

Fjernvarmeinstallation i Torsted Sognehus. (O)
v/Ole Højbjerg.


Pris for tilslutning til Fjernvarme Horsens:
44.549,78 kr. inkl. moms.

Orientering.





7a

Pris for installation fra Petrowsky:
93.500,00 kr. inkl. moms.
Finansieres af menighedsrådets frie midler
med godkendelse af Horsens Provsti.
Fjernvarmeforsyningen er klar til brug i
Sognehuset fra uge 35 (midten af
september). Installationsarbejdet påbegyndes
umiddelbar herefter.

Menighedsrådsvalg 2020
Dagsorden til orienteringsmøde 18. august 2020:
(O+D+B)
v/Thomas Jørgensen
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om det kommende
menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet
og debat.
5. Orientering om datoer og regler for opstilling
og valgforsamling, og orientering om
muligheden for at udløse afstemningsvalg.
6. Oplysning om antallet af kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet.
7. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt
er interesserede i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen i
september.
Aftale om hvem gør hvad ved orienteringsmødet.
Som dirigent ved orienteringsmødet foreslås Ole
Højbjerg.
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Menighedsrådsvalg 2020
Dagsorden til Valgforsamling, tirsdag d. 15. september
2020: (O)
v/ Thomas Jørgensen
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver
menighedsrådets opgaver, kompetencer og
hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af
afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme
procedure.









Pkt. 1: Velkomst v. Gurli
Hokland.
Pkt. 2: v. Gurli Hokland.
Pkt. 3: v. Gurli Hokland.
Pkt. 4: En brainstorming
faciliteres af Sara Huulgaard.
Udgangspunkt i vores visioner.
Pkt. 5-7 varetages af
valgbestyrelsen.
Tidsplan/tidsramme: Detaljerne
udarbejdes af Thomas
Jørgensen.
Der skal udarbejdes
PowerPoint.

Forslag til emner om orientering kan
være:
 Renovering af Torsted Kirke.
 Renovering af Torsted
Kirkegård Afd. E.
 Sognegård ved Østerhåb Kirke.
 Frivilliges deltagelse.
 Andet.

Orientering.
 Pkt. 1 v. Lene Nedergaard
Thorup.
 Pkt. 2: Ole Højbjerg foreslås.
 Pkt. 3 v. Gurli Hokland med
hjælp fra Thomas Jørgensen.
En ”miniudgave” af en
årsberetning.
 Pkt. 4-12 v. valgbestyrelsen.
 Der laves en PowerPoint til
valgforsamlingen.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af
valgforsamlingen samt om muligheden for
afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
12. Eventuelt.
8

Generalforsamling i den overordnede
grundejerforening hvor Østerhåb Kirke er beliggende.
(O)
v/Thomas Jørgensen
Generalforsamlingen bliver i Torsted Sognehus midt
september. Nærmere følger.

9

10

Rengøring af lamper, m.m. i Østerhåb Kirke. (O)
v/Ole Højbjerg.
Horsens Provsti – afsluttende budgetsamråd onsdag
den 2. sepember2020 kl. 18.30 i Torsted Sognehus. (O)
v/Thomas Jørgensen.

Orientering.
 De oplyses om max. antal
deltagere.
 Fra menighedsrådet deltager
Thomas Jørgensen og Gurli
Hokland.

Orientering. Der kommer en løsning.

Orientering.

Fra Torsted Menighedsråd deltager enten Gurli
Hokland eller Jette Christensen.

11

Status på forsøgsramme 5 om præsteboliger. (O)
v/Thomas Jørgensen.

Orientering.

Kirkeministeriet har godkendt en forlængelse af
forsøgsrammen til udgangen af 2021 med mulighed
for afvikling i løbet af 2022.

12

Genåbning af kirkerne og sognehuset efter
nedlukningen forårsaget af coronaen.(O)
v/Thomas Jørgensen

Orientering.

Da der ikke er modtaget nye regler, er nuværende
stadig gældende.
Østerhåb Kirke – 45 personer med sang og 90
personer uden sang.
Torsted Kirke – 27 personer med sang og 54
personer uden sang.

13

Udlejning af Torsted Sognehus til grundejerforeninger
m.fl. (B)
v/Thomas Jørgensen.
Der åbnes op for de sædvanlige aktiviteter i
Sognehuset.
Naturligvis under hensyntagen til de restriktioner der
er gældende i Sognehuset.
I begge konfirmandlokaler: 31 personer med sang og
62 personer uden sang.

Lejer oplyses om, hvor mange personer
der må være i sognehuset, og at det er
deres ansvar at overholde
Sundhedsstyrelsens gældende regler.
Arrangementsfolderen skal gennemgås,
således at der tages hensyn til
rengøring mellem arrangementer.
Godkendt.

14

Døvemenigheden – gud og pasta den 20. november
2020 kl. 16.30. (B)

Mad bestilles udefra.

v/Thomas Jørgensen.

Deltagerantallet oplyst.

Døvemenigheden hører hjemme i Torsted Sogn.

De oplyses om de gældende
restriktioner i Sognehuset, herunder
om, hvor mange personer der må være i
sognehuset, og at det er deres ansvar at
overholde Sundhedsstyrelsens
gældende regler.
Godkendt.

15

Skole-Kirke-Samarbejde. (O)
v/Kim Clemmensen.
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Orientering.

Ansøgning om forhøjet driftsramme til
Skole-Kirke-Samarbejde.
Orientering fra bestyrelsesmøde vedrørende
ansættelse af medarbejder til de videre
gående uddannelser.

Vedtægtsændringer for Østerhåb Kirkegård. (O)
v/Frede Jørgensen.
Der skal foretages en revidering af vedtægterne.
Tidligere udkast:

Formuleringen fastholdes og
fremsendes til provstiet.
Graveren skal udlevere vedtægterne, og
pointere at de skal overholdes.
Der laves et indstik til folderen med
denne ordlyd.

BEPLANTNING AF
GRAVSTEDET/GRAVPLADSEN
Gravstedet udlægges i en bund af vedbend, hvis
vedligeholdelse varetages af kirkegården. Herudover
må ingen beplantning finde sted, ligesom ingen
markering af det enkelte felt er tilladt. Der må ikke
lægges perleral eller skærver på gravstedet. Der må
arrangeres buketter i en granitvase eller i den af
kirkegården dertil anbragte vase.
17

Nyt fra KKU. (O)
v/Frede Jørgensen.

Kirkeværgen indhenter tilbud på
projektet.

Der har været besøg af kirkegårdskonsulenten
vedrørende ændringer på afdeling E på Torsted
Kirkegård.
Kirkegårdskonsulentens skitse og beskrivelse blev
fremlagt.
18

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

Kirkeværgen orienterede om:
 Nedlæggelse af urnegravsted
på Torsted Kirke.
 Fældning af træ langs det
sydlige skel på
parkeringspladsen ved Torsted
Kirke/Sognehuset.
 Renholdelse af
naturkirkegården på Østerhåb

Kirkegård pågår. Kirkeværgen
får tilbud på vedligeholdelse i
2021 af naturkirkegården.
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Nyt fra præsterne. (O)
v/præsterne.
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Eventuelt.

21

Næste møde.

Orientering om
konfirmationerne.
Koncert med Kira Skov 24.
februar 2021.
Opstart af spire- og børnekor.

Torsdag den 29. september 2020 kl.
18.00.

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

