Referat fra ordinært
møde i Yding
menighedsråd

Torsdag, d. 3. september 2020
kl. 16.00

Sted:
Østbirk Præstegård

Formandens
Init.:

JH

Der er afbud fra Peter Tast
Alle øvrige menighedsrådsmedlemmer er mødt.
Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Punkt 8

Gennemgang og underskrift af referat fra mødet d. 06.08.2020:
Referatet blev gennemgået, og underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Det tilføjes til referatet, at der d. 18. aug. Har været afholdt orienteringsmøde i Yding Kirke kl. 19.00
med deltagelse af 8 personer. Den 24. aug. Har valgbestyrelsen haft møde for nærmere
tilrettelæggelse af valgforsamlingsmødet d. 15. september 2020.
Orientering fra budgetsamrådet d. 2. sept.:
Jan Hougaard refererede fra budgetsamrådet, orienterede om budgetterne med hensyn til drift- og
Anlægsbudget. Budgetsamrådet besluttede, at videreføre uændret Kirkeskatteprocent på 0,81% i
Horsens Provsti. Der blev indgået aftale om en grøn pulje, hvor der blev afsat ca. kr. 1,8 mill. på 2021
budgettet til grønne projekter.
Jan Hougaard orienterede også om befolkningssammensætning og udvikling i folkekirke
medlemstallet i vores sogn.
Diverse materiale fra budgetsamrådet blev udleveret til menighedsrådets medlemmer.
Menighedsrådsvalg 2020:
Fra valgbestyrelsen blev der orienteret om valgets tilrettelæggelse, og de forskellige opgaver blev
fordelt. Vi håber på et godt møde ved valgforsamlingen d. 15. september kl. 19.00 i Yding Kirke.
Folkekirkens liturgi:
Det blev kort refereret fra sidste møde, hvor vi aftalte at vi skulle bruge ind- og udgangsbøn i Holger
Lissner udgaven, og at Lone Buhl fra det nye Kirkeårs begyndelse vil koordinere, at medlemmer fra
menigheden læser henholdsvis indgangsbøn og udgangsbøn ved vores gudstjenester. Vi fortsætter
drøftelser om gudstjenester, gudstjenesteformer og indhold på de kommende møder.
Nyt fra formanden:
- Der afholdes fællesrådsmøde d. 17. sept. sammen med Østbirk. Yding sørger for forplejning.
- Vi har tilføjet et punkt på dagsordenen, der lyder ”Rock Solid konto nedlægges”. Saldo
overføres til Præstegårdskassen.
- Der har været afholdt Kirke- og Kirkegårdssyn d. 1. september over Yding Kirke- og
Kirkegård. Synsprotokollen er fremsendt til Provstiudvalget til godkendelse.
- Menighedsrådets medlemmer underskrev igen Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2018
til PDO.
Nyt fra Kirkeværgen:
Der er aftalt med Kirkelys, at vi får en præsentation af alternativ belysning tirsdag, d. 7. sept. kl.
10.00 om formiddagen.
Nyt fra sognepræsterne:
Mandeklub starter op d. 10. sept., og Lone Buhl overvejer at tage initiativ til kvindeklub med
forskellige emner og spisning på torsdage.
Aktivitetskalenderen:
Menighedsrådet gennemgik aktivitetskalenderen, og aftalte de forskellige opgaver som skal fordeles
i perioden fra starten af september til slutningen af oktober.
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Punkt 9

Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalget:
Det er aftalt med JYSK PÅ NÆSEN, at der ikke bliver fællessang til Adventskoncerten, og vi reserverer
10 pladser til koret, musikere og pårørende.

Punkt 10

Eventuelt:
Intet at bemærke.
Næste menighedsrådsmøde er fastsat til torsdag, d. 19. november kl. 16.00

Underskrifter:
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