Allerup Menighedsråd

Referat af rådsmøde den 20. marts 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Dagsorden:
1/

Regnskab for 2012..
Regnskabet for 2012 forelægges til godkendelse før oversendelse til revision.
Regnskabet blev forelagt med kommentarer til de største afvigelser. Anvendelse af De
fire midler blev besluttet.
Regnskabet blev godkendt.

1a/

Kvartalsrapport for 2012.
Rapporten blev forelagt og godkendt.

2/

Beholdningseftersyn.
Revisionen har foretaget beholdningseftersyn den 14. november 2012.
Revisionsrapporten blev taget til efterretning.

3/

Bilag til regnskabsinstruks.
Der foreligger bilag til regnskabsinstruks med nødvendige ændringer efter valg m. m.
Regnskabsinstruksen blev tilføjet med Anne Sophie Bredmose med samme
kompetence som Malene Aastrup.
Hanne Madsen blev tillagt samme beføjelser som formanden.

4/

Årsbudget 2013.
Der foreligger endeligt godkendt årsbudget for 2013.03.08
Til efterretning.

5/

Der skal ansættes ny medhjælp til køkken og rengøring.
Der opsættes opslag på Tingkærskolen.

6/

Der foreligger skrivelse fra biskop Tine Lindhardt.
Biskoppen foreslår forskellige nye, mindre tiltag omkring gudstjenester.
Det blev besluttet, at præsterne kan bruge såvel de nye bønnebøger samt Den nye
Aftale ved Gudstjenester.
Det blev desuden besluttet på forespørgsel fra præsterne, at der stadig må holde nogle
ugers gudstjenestefri i juli måned.

7/

Præstebolig.
Der har været foretaget nødvendige større reparationer på præstegården. Der
orienteres derom.
Formanden orienterede om de forskellige reparationer på præstegården. Der er søgt
om 5%-midler fra provstiet..

8/

Der foreligger ansøgning fra Nicolai Tjenesten om årligt tilskud.
Der blev bevilliget et beløb svarende til tidligere år.

9/

Orientering fra præsterne.
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Præsterne deltog ikke. Malene er syg. Anne Sophie til rådsmøde i Fraugde.
10/

Orienterings for udvalgene.
Det var intet nyt.

11/

Orientering fra formanden.
Formanden orienterede om møde i Samarbejdsudvalget. Den overordnede plan for
tiden efter Kirsten Petersen er godkendt, men der skal træffes beslutning om
udformningen.

12/

Eventuelt – herunder næste møde, der skal afholdes senest den 10. juni.
Næste møde – budgetmøde - blev aftalt til den 23. maj kl. 19.00.

Thorup den 21. marts 2013.
Erik Toftegaard.

