Referat fra møde i
Yding menighedsråd

Tirsdag, d. 2. juni 2020
kl. 17.00

Sted:
Østbirk Præstegård

Formandens
Init.:

JH

Punkt 1

Gennemgang og underskrift af referat af mødet d. 16.01.2020
Referatet blev underskrevet af menighedsrådsmedlemmerne.

Punkt 2

Gennemgang og underskrift af 1. kvartals budgetrapport.
Kvartalsrapporten blev underskrevet af kasserer og formand.

Punkt 3

Gennemgang af regnskab for 2019:
Regnskabet for 2019 som blev afleveret d. 31.03.2020 kl. 16.01
Yding Menighedsråds CVR nr.: 17727613 er godkendt. Indsendt af formanden, og efterfølgende
godkendt af menighedsrådet.
Anlægs- og driftsbudget for 2021:
Anlægs- og driftsbudget for 2021 er udarbejdet med baggrund i regnskab 2019, og med baggrund i
den af Provstiudvalget udmeldte driftsramme på kr. 685.800,Der er ingen anlægsønsker for 2021, hvilket er meddelt Provstiudvalget.
Det udarbejdede foreløbige driftsbudget er med datostempel 20.05.2020 kl. 08.43 og Yding
Menighedsråds CVR nr.: 17727613.
Menighedsrådsvalg 2020:
Der afholdes offentlig orienteringsmøde tirsdag, d. 18. august kl. 19.00 i Yding Kirke, og
valgforsamlingsmøde bliver tirsdag, d. 15. september kl. 19.00
Det aftales, at valgbestyrelsen mødes, Hanne Henningsen, Carina Kjærgaard, Jan Hougaard, og
planlægger og tilrettelægger afviklingen af møderne.
Orientering om formandsmødet d. 05.02.2020:
På formandsmødet og på det indledende budgetsamråd var ét af temapunkterne, grøn kirke med
forskellige initiativer. Umiddelbart efter, at vi havde drøftet det i menighedsrådet, har vi ikke nye
idéer til projekter omkring grøn kirke, dog skal vi se på, om vi skal sælge vores kirkejord i Vrænge.

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Orientering fra indledende budgetsamråd d. 04.03.2020:
Det afsluttende budgetsamråd, der afholdes 02.09. i Horsens. Hanne Høj og Jan Hougaard deltager.

Punkt 8

Nyt fra formanden:
 Der har igen været indbrud i Graverbygningen, hvor havetraktor er stjålet.
Forsikringsforholdene er i orden. Der bliver udbetalt erstatning fra Folkekirkens
Forsikringsenhed.
 Menighedsrådet foreslår, at der betales en 1/3 af den nyindkøbte traktor til Østbirk, så den
fremover bliver fælles ejendom, og står i garage i Østbirk.
 Ansøgning om 5% midler til merudgifter i Østbirk-Yding Præstegårds regnskab.
 Provstiudvalget har delvis imødekommet ansøgning om 5% midler. Der dækkes udgifter til
Præstekjole m.v., men ikke udgifter til ekstra ampere i installation i Præstegården.
 Horsens Kommune har afsluttet sag vedr. kirkejorden i Vrænge. Naturtilstanden på arealet
er genoprettet.
Nyt fra kirkeværgen:
Menighedsrådet beslutter, at vi holder Kirke- og Kirkegårdssyn engang i løbet af august md. Jan
Hougaard kontakter Henrik Aarhus, som bygningssagkyndig for tidspunkt og udmelder
mødetidspunkt.

Punkt 9

Side 1 af 2

Referat fra møde i
Yding menighedsråd

Tirsdag, d. 2. juni 2020
kl. 17.00

Sted:
Østbirk Præstegård

Formandens
Init.:

JH

Punkt 10

Nyt fra sognepræsterne:
 Peter Tast orienterede om Peder Skram Mandeklub. Initiativ med at lave en mandeklub for
65+. Mændene i Østbirk-Yding Pastorat. Der er udarbejdet en ansøgning til projektpuljen i
Horsens Provsti på kr. 12.000,- til diverse udgifter i forbindelse med Mandeklubben.

Punkt 11

Aktivitetskalenderen:
Aktivitetskalenderen for de næste par måneder blev gennemgået. Der er også lavet aftale med
børnehaven i Østbirk og Vestbirk børnehave, at de bliver kørt til Yding d. 04.12. kl. 10.00
Eventuelt:
Næste menighedsrådsmøde bliver torsdag, d. 6. august kl. 16.00

Punkt 12

Underskrifter
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