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1. Velkomst og aftensang i Torsted Kirke
Annette Bennedsgaard bød velkommen i kirken og resten af aftenen foregik i sognehuset, hvor Ilse
Kyndesgaard indledte med velkomst og en præsentation af ny fælles regnskabsfører i provstiet – Pernille
Teilmann Sørensen.
2. Tema: Præsteboligen anno 2016 – hvorfor/hvordan/hvor?
Annette Bennedsgaard introducerede og lagde op til aftenens temadrøftelse om præsteboliger. Efter
indlæg fra Annette Bennedsgaard, sognepræsterne Anne Assenholt og Gudmund Rask Pedersen samt
bygningskonsulenten for præstegårde Mogens Svenning var der gruppedrøftelser.
3. Samarbejdsprojekter
Annette Bennedsgaard orienterede om ansættelse af to lokalfinansierede 50 % præster, en i Torsted og en i
Østbirk-Yding.
a. Skole-Kirke Samarbejdet ved bestyrelsen
Sognepræst Karen Holdt Madsen præsenterede de nye skole-kirke-medarbejdere Mette Bugge og Sally
Staadsen-Boesen. De præsenterede projektet ”Jesus på fængslet”, som afvikles for 799 elever i 3. klasse i
Horsens Kommune
b. Kirkegårdssamarbejdet ved Preben Egeholt
Preben Egeholt orienterede om status på samarbejdet. Der mangler stadig oplysninger fra nogle
kirkegårde, som opfordres til at indsende skema og kort. Der er nu mulighed for at sende 1-2 gravere på
kursus i brug af det nye system. Tilmelding skal foretages senest fredag 16. september.
c. Projektpuljen ved bestyrelsen
Formand for projektpuljens bestyrelse Tove Asmussen orienterede om uddelinger i årets løb fra
Projektpuljen. Bestyrelsen indstiller, at der afsættes 3.500.000 kr. til projektpuljen på budget 2017.
Vedtægten blev fremlagt budgetsamrådet til evaluering. Bestyrelsen anbefaler, at vedtægten fortsætter i
sin nuværende form. Der var ingen forslag til ændringer. Bestyrelsens anbefaling tages derfor til
efterretning.

Side 1

Annette Bennedsgaard gennemgik regnskab for projektpuljen i 2015. Ubrugte midler for projektpuljen i
2015 overføres i henhold til vedtægt til budget 2017. Da der er 2.745.500 kr. i ubrugte midler afsættes der
projektpuljen 750.000 kr. i ligningsmidler i 2017. Den samlede sum til bevilling bliver derfor 3.495.500 kr. i
2017.
Annette Bennedsgaard orienterede på Ellen Schmidts vegne om strukturen i flygtningeinitiativet. Arbejdet
går godt - nye områder og menighedsråd er kommet med og der er et godt samarbejde med Horsens
Kommune.
4. Budget 2017
Anette Bennedsgaard og Ilse Kyndesgaard fremlagde provstiets budget for 2017 og svarede efterfølgende
på spørgsmål fra forsamlingen. Det blev understreget, at menighedsrådenes visionsarbejde fremover er en
væsentlig faktor for provstiudvalgets arbejde ved prioritering af projekter og tildeling af midler.
Gennemgangen omfattede følgende punkter:


Økonomiske principper



Budgetprocessen



Menighedsrådenes målsætninger/særlige indsatsområder



Ligningsoversigt



Provstiets anlægsplan 2015-2019



Menighedsrådenes 5 års plan



Driftsrammer



Selvfinansieringsgrad ved kirkegården



Drifts- og anlægsønsker



Bevilligede og ikke bevilligede drifts- og anlægsønsker



Lån og afdrag



PUK-kassen



Endelig ligningsoversigt

5. Gensidig orientering
a. Reformationsjubilæum
Hanne Henriksen orienterede om arbejdet i udvalget og den forestående udgivelse af folder, der skal
husstandsomdeles i hele Horsens Kommune i uge 50.
b. Jesus på fængslet
Karen Holdt Madsen orienterede.
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c. Konfirmandprojekt: Luther på Fængslet
Sognepræst Kim Clemmensen orienterede og oplyste, at der er brug for frivillige hjælpere til
arrangementet, der afvikles 23. marts 2017. Frivillige kan henvende sig til Kim Clemmensen eller Berit
Hune Jørgensen.
d. Andet
Ilse Kyndesgaard fortalte om udvalgets arbejde med at lave fælles pr for det kommende
menighedsrådsvalg. Der har været en fælles annonce i dagbladene, og der er nu interview med
forskellige menighedsrådsmedlemmer i dagbladene. Den fælles pr skal evalueres på formandsmødet 5.
oktober 2016.
Kim Clemmensen orienterede om muligheden for at blive frivillig hjælper 6 timer pr. md. i Skt. Nikolaj
tjenesten.
6. Valg til bestyrelsen for projektpuljen
Der er opstillet én kandidat til hver post i bestyrelsen. Bestyrelsen blev for det kommende år derfor nedsat
ved fredsvalg.
Bestyrelsen består af:
Diakonalt arbejde:
Lægkandidater: Søren Peter Buhl, Tyrsted-Uth
Præstekandidater: Peter Stentoft, Kloster sogn
Skoleinitiativer:
Lægkandidater: Tove Asmussen, Sønderbro
Præstekandidater: René Høeg, Kloster sogn
Frivilligt samarbejde:
Lægkandidater: Ove Sølvsten, Nim
Præstekandidater: Peter Lynggaard Uth, Tamdrup-Nim-Underup-Føvling
7. Eventuelt
Intet.
8. Afslutning
Annette Bennedsgaard takkede for et godt arbejde og en god indsats i de enkelte menighedsråd og for et
godt og konstruktivt samarbejde fra menighedsrådene med provstiudvalget.
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