
Tørring-Hammer Menighedsråd 
 

Mødet tirsdag, den 25. februar 2020 kl. 18.30 på Kirkebakkehuset, Tørring 
 

Medlemmer af Menighedsrådet som deltog; Jørn Andersen (JA), Marianne Rasmussen (MR), Agnete 
Madsen (AM), Janus Kirk Faaborg (JKF), Ellen Margrethe Markussen (EM), Birgit Christensen (BC), 
Gitte Rahbek (GR), Judith Düwel (JD) og Merete Ullum (MU)Med undtagelse af Dorte Møldrup (DM) 
og Jette Jensen (JJ)og Erik Liboriussen(EL).  
 

Beslutningsreferat 
 

Punkt 
 

Dagsorden Referat / Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

2 Kirkens grundlag og fremtid Ingen punkter denne gang. 

3 Korte orienteringer  
A. fra Formand 
B. fra præsten 
C. fra formand for 

aktivitetsudvalget 
D. Nyt fra kirkegården 
E. fra andre deltagere i 

mødet. 

a. MR: fortalte om donation fra Ebbe Laursens 
fond på 25.000 kr. til forskønnelse af 
kirkegården. Honorar udbetales en gang 
årligt. 

b. JKF: GEO-catching er etableret.  
c. BC fortalte om korkoncert d.11. marts og om 

genforeningsforedrag. GR om fastelavn, god 
fest. Fortalte hvordan børnene så frem til at 
se fanerne. Hoppeborgen var et hit.  

d. MR: hækkene der gik ud under tørken, er 
blevet udskiftet.  

e. MU fortalte om et positivt møde med Jakob 
Lysemose. MU samtalerne er undervejs. Har 
haft et godt etik- og kommunikationskursus 
med personalet fra nærlæggende kirker. 
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Orienteringspunkter 
 

4. Orientering fastelavnsindsamlingen. Planen er 
at skifte indsamling til børnetelefonen fra 2021 
5. Valg 2020. Jørn valgt som formand for 
valgbestyrelsen.  
6. MR: Graversamarbejdsmøde, gennemgang af 
timerne, og tallene stemmer. Det blev vedtaget i 
samarbejdet at bruge fællessatser for organister. 
Næste møde 29.sept. 2020. 
7. JKF har modtaget et udkast for regnskab 2019, 
hvilket ser fornuftigt ud.  
8. Orientering om kirketårn. Projekt med 
udskiftning af bjælker ligger hos stiftet. 
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Beslutningspunkter 9. GDPR-håndbogen blev vedtaget. Desuden 
fjernes unødigt persondata fra hjemmesiden. 
10. Det blev vedtaget at have fællesorganist 
satser.  
11. Lov om kørselsbemyndigelse overholdes. 
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Eventuelt  

 

Tørring, den 25. februar 2020 
 

De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers underskrifter 


