onsdag den 6. september 2017 kl. 19.00-21.30
fra kl.18.30 serveres der sandwich
i Torsted Sognehus
Ørnstrupvej 23, 8700 Horsens
Husk:
Frist for opstilling af kandidater til de tre udvalg i projektpuljen er den 1. september 2017.
Bemærk at alle kandidater er valgt for et år, så de der er villige til genvalg, skal indstilles igen.
Det er menighedsråd, der kan opstille kandidater. Alle i bestyrelsen for projektpuljen er villige til
genvalg.
Formål med budgetsamrådet:
Behandle budget 2018:
-At få indsigt i menighedsrådenes fokusområder/visioner
-At få et overblik over menighedsrådenes anlægsønsker de næste 5 år
-At få en oversigt over de skitseprojekter, der er optaget (godkendte) på provstiets anlægsplan
-Endelig driftsligning- og anlægsligning meldes ud
Menighedsrådenes samarbejdsprojekter fortæller om årets arbejde og kommende planer:
a. Skole-Kirke Samarbejdet
b. Kirkegårdssamarbejdet
c. Projektpuljen –orientering + valg til de tre udvalg=bestyrelsen
d. Natkirke- og studenterpræst
d. Reformationsjubilæum
f. Familievenskaber på tværs af kulturer
f. ”Kirken i midtbyen” og Midtbyudvalget
Deltagere:
Hvert menighedsråd har pligt til at møde op med 1-2 folkevalgte medlemmer. Alle præster
opfordres til at møde op. Regnskabsførere er også velkomne.
Menighedsrådene bedes tilmelde sig med navne på horsens.provsti@km.dk eller på tlf. 7564 1818
senest mandag den 28.august.

Dagsorden:
0. Velkomst og aftensang i Torsted Kirke
1. Samarbejdsprojekter
a. Skole-Kirke Samarbejdet ved bestyrelsen (O)
b. Kirkegårdssamarbejdet ved Preben Egeholt (O+B)
c. Projektpuljen ved bestyrelsen
- orientering om uddelinger i årets løb (0)
- indstilling fra bestyrelsen om økonomi i 2018 (0)
- valg til bestyrelsen (B)
d. Natkirke- og studenterpræst ved Anette Foged Schultz (O)
e. Reformationsjubilæum ved udvalget (O)
f. Familievenskaber på tværs af kulturer ved Renè Høeg (O)
g. ”Kirken i midtbyen” ved Hanne Henriksen (O)
2. Budget 2018 (O)
a. Menighedsrådenes målsætninger/særlige indsatsområder
b. Budgetproces
c. Menighedsrådenes 5 års plan
d. Ligningsoversigt
e. PUK-kassen
f. Driftsrammer
g. Drifts- og anlægsønsker
h. Bevilligede og ikke bevilligede drifts- og anlægsønsker
3. Gensidig orientering og eventuelt (O)
a. Nyt fra provst og provstiudvalg
b. Valg til provstiudvalg og stiftsråd
c.
4. Afslutning

