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Alle er mødt til menighedsrådsmødet.
Punkt 1
Punkt 2

Gennemgang og underskrift af referat fra det konst. Møde d. 19.11.2020:
Referatet blev gennemgået, og underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Gennemgang og underskrift af referat d. 19.11.2020:
Referatet blev gennemgået, og underskrevet af menighedsrådets medlemmer.

Punkt 3

Godkendelse af forslag til mødeplan for 2021:
Der er udarbejdet et revideret bilag. Det reviderede bilag til mødeplanen blev godkendt.

Punkt 4

Godkendelse af årsregnskab 2020:
Der har tidligere været udsendt bilag d. 09.03.2021. Menighedsrådet godkendte det udsendte
årsregnskab for 2020. Regnskabet er afleveret d. 09.03.2021 kl. 10.05
Forelæggelse og vedtagelse af vedtægter for Kirkeværge, Kontaktperson, Kasserer; Sekretær:
Bilag tidligere udsendt for eksempel vedtægt for kasserer.
Vedtægterne blev godkendt.
Gennemgang og underskrift af regnskabsinstruks.
Der er tidligere blevet udsendt et bilag..
Vedtagelse af honorar for formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer:
Menighedsrådet besluttede på det konst. Møde i november 2020 at følge Provstiets retningslinjer.
Det er udmøntet således, at der er honorar til formanden på kr. 8.000,Kontaktpersonen kr. 8.000,Kirkeværgen kr. 5.000,Kasserer efter Foreningscirkulæret. P.t. kr. 3.850,Foreløbig ligningsbeløb for 2020:
Der er fra Provstiudvalget lavet et foreløbig ligningsbeløb på kr. 684.000,- der er kalkuleret med, at
vi har samlet udgifter på kr. 753.639,- og vi har indtægter primært fra kirkegården og
gravstedskapital på kr. 69.610,- og så har vi frie midler pr. 1. jan. Kr. 39.442.Der er så kommet foreløbig ligningsbeløb for vores fælles præstegårdskasse, som vi deler med
Østbirk. Det administreres af Østbirk Menighedsråd, men alle udgifter besluttes af Fællesrådet.
Der er afsat kr. 484.561,Menighedsrådet peger på et anlægsønske for 2022, nemlig opsætning af Kirkeur. Jan Hougaard
indhenter tilbud fra Thubalka. Tages op på mødet d. 6. maj.
Nyt fra formanden:
- Orientering fra formandsmødet d. 3. feb.
Der blev givet tilsagn om tilslutning til at der oparbejdes rådgivning indenfor Arbejdsmiljø i
Horsens Provsti, og der oprettes en projektpulje til grøn omstilling.

Punkt 5

Punkt 6
Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

-

Indledende budgetsamråd. Der er sendt dagsorden ud, foreløbig må kun éen deltage fra
hvert menighedsråd. Evt. bliver mødet et online møde.

-

Så har der været udbedring/omsætning af syd og østdiget omkring kirkegården, idet
arbejdet ikke var udført korrekt i overensstemmelse med arbejdsplan. Jan Hougaard har
bedt arkitekt Hans Lund om at vurdere udbedring/omsætning i forhold til kvalitet, og give os
en tilbagemelding.
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Punkt 10

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13
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Kloaksystemet under Mandskabsbygningen har vist sig at have en læk i form at betonrør,
der er evoleret. Ved hjælp at TV inspektion kan konstateres, at det muligvis kan sættes en
strømpe ind i røret, således at reparationen kan gennemføres uden at gulvene skal brækkes
op i Mandskabsbygningen.

- En dato for Kirke- og Kirkegårdssyn vil Jan Haugaard komme tilbage med.
Nyt fra Kirkeværgen:
Menighedsrådet har fået et tilbud på udskiftning af kirkekærterne til LED lys. Der er søgt i Provstiet
til den grønne omstillingspulje kr. 9.800,- Svar forventes i løbet af sidste uge af april.
Udskiftning af overkant på Prædikestol, der forventes besøg af møbelpolster i løbet af de
kommende dage, så arbejdet kan udføres. Der bliver lagt en ny kant på Prædikestolen, og beklædt
med det aubergine farvede stof, som vi også har ved knæfald og kirkehynder.
Nyt fra sognepræsterne:
Syng Dansk på befrielsesdagen d. 4. maj kl. 19-20 udenfor Østbirk Kirke
Sangaftener, foreløbig planlagt til tirs. d.3. aug. Kl. 17-18 på kirkegården i Yding. Evt. senere.
Der fastsættes også en sangaften d. 22. juni.
Aktivitetskalenderen:
Der er Friluftsgudstjeneste på Ejer Baunehøj d. 30. maj kl. 14.00. Det er Tåning-Ousted-Hylke, der
står som arrangør.
Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalget:
Menighedsrådet gennemgik aktivitetsudvalgets forslag for de kommende perioder:
- Beatles i kirken 20.. maj
- Kirkegårdsvandring på Yding kirkegård d. 1. juli
- Horsens Mandskor i slutningen af september
- Foredrag ved Søren Gade d 28. okt.
- Gospel kor 28. nov. 1.s. i Advent I Yding kirke
- Michael Winkler booket til d. 24. feb. 2022
Kort drøftelse om vi har mulighed for at lave børne/unge forestillinger. Overvejes til de næste
gange.

Punkt 14

Ansættelsesudvalget vedr. kordegnestilling:
De har mødtes 2 gange, og senest med Personalekonsulent Birgitte Søhoel, Horsens Provsti.
Der arbejdes på, at lave en fuldtidsstilling i samarbejde med Brædstrup og Tamdrup.
Eventuelt:
Næste mødes afholdes torsdag, d. 6. maj kl. 16.00

Underskrifter:
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