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Tørring–Hammer Menighedsråd 
 

Mødet mandag, den 18. januar 2016 kl. 17.00 i Kirkebakkehuset 

 
Alle medlemmer af Menighedsrådet deltog. Hanne-Birgitte Kristiansen deltog ikke i 

behandlingen af punkt 9A. 

Medarbejderrepræsentanten Gert Middelboe havde meldt afbud.  

Beslutningsreferat 
 

Pkt Dagsorden Referat / Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 

 

2 Korte orienteringer 

A. fra formanden 

B. fra præsten 

C. fra formanden for 

Aktivitetsudvalget 

D. fra andre deltagere i 

mødet 

 

Kresten Terkilsen informerede om en hilsen fra 

tidligere kirkesanger Bente Larsen. 

 

Jette Højgaard informerede om koncertaftenen, 

der have været rigtig god, og om arbejdet med 

fastelavnsarrangementet. 

 

Tanja Sørensen informerede om, at Kalkjarlen 

begynder arbejdet på kirken i Tørring i morgen 

– og om henvendelser fra leverandører af 

elektricitet. 

 

Det blev anbefalet, at energirapporten for 

Tørring kirke sættes på dagsordenen i marts 

måned. 

 

3 Revisionsprotokollat til 

beholdningseftersyn for 2015 

Jørgen Larsen orienterede om kasseeftersynet, 

der ikke havde givet anledning til bemærkninger 

fra revisor. 

 

4 

 
Orientering om Provstiudvalgets 

godkendelse af regnskabet for 

2014 

 

Jørgen Larsen orienterede om Provstiudvalgets 

godkendelse af regnskabet for 2014. 

5 Eventuelle delegerede til 

Landsforeningen af 

Menighedsråds årsmøde 

 

Kresten Terkilsen orienterede om indkaldelsen 

til generalforsamling i Hedensted Distrikts-

forening, hvor der blandt andet er valg af 

delegerede til Landsforeningens årsmøde. 

Ingen ønskede at blive opstillet som kandidat 

som delegeret til årsmødet. 

 

6 Tidsplan og procedure i 

forbindelse med den forestående 

præsteansættelse 

 

Kresten Terkilsen orienterede om tidplanen for 

præsteansættelsen. 

 

Punktet sættes på dagsordenen til februar 

mødet. 

 

Tidsplanen blev fastlagt.  

Peer Hansen rundsender planen til de 

sædvanlige modtagere af dagsordenen.  

 

 



 2

 

7 Fortsat deltagelse i 

kirketællingen 

 

Det blev besluttet, at fortsætte kirketællingen i 

det mindste inden udgangen af februar 2017. 

 

8 Dato for det årlige kirkesyn ved 

Tørring og Hammer kirker 

I 2016 skal der afholdes provstesyn i Tørring og 

Hammer. Provstesynet erstatter det årlige 

kirkesyn. 

Det blev besluttet at holde synet den 14. marts 

2016 klokken 13.00 startende i Hammer. 

 

 

9 Plan for ajourføring af 

kirkegårdsvedtægterne for 

Tørring og Hammer kirkegårde 

 

Det blev besluttet, at ajourføre 

kirkegårdsvedtægterne for Tørring og Hammer 

kirker. Forslag udarbejdes af kirkeværgerne, 

den ledende graver og sekretæren. 

  

9A Tørring-Hammer kirkekasses frie 

midler. 

Besvarelse af en skrivelse fra 

Provstiudvalget. 

 

Der var forud for mødet rundsendt et udkast til 

besvarelse. 

 

Besvarelsens tekst blev godkendt. 

 

11 Eventuelt Intet at referere under dette punkt 

 

 

Tørring, den 18. januar 2015 

 

De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers underskrifter  


