Allerup Menighedsråd

Menighedsrådsmøde den 16. maj 2012 kl. 18.30, konfirmandstuen
Referat
1)

Årsregnskab for 2011.
Der foreligger årsregnskab til godkendelse og underskrift
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af formand og kasserer uden
kommentarer.

2)

Orientering fra fællesudvalg.
Formanden orienterede om forløbet vedrørende ændringer i sognemedhjælpers stilling
samt deraf følgende beslutninger om køb af fremmed arbejdskraft til konkrete
opgaver.

3)

Menighedsrådsvalg 2012.05.07
Der afholdes menighedsrådsvalg til november. Fra Fraugde foreligger der henvendelse
vedrørende etablering af pastoratudvalg, da man ikke forventer at kunne stille fuldt
råd ved valget.
Jeg vil gerne have en drøftelse af denne henvendelse, ligesom det kunne være rart med
en foreløbig tilkendegivelse fra alle i vort eget råd.
Henvendelsen fra Fraugde blev diskuteret. Det er Allerups opfattelse, at vi vil være i
stand til at opstille fuldt menighedsråd ved valget. Det er ligeledes Allerups opfattelse,
at en eventuel etablering af pastoratråd skal ske som en naturlig følge af et stærkere
samarbejde over de kommende år/valgperioder.

4)

Bispevalg.
Biskop Drejergaard har meddelt, at han ønsker at fratræde den 31.oktober. Der skal
vælges ny biskop.
Orientering om forløb og procedure
Formanden og Malene Aastrup orienterede om forløbet ved bispevalg. Der er enighed
om, at når den endelige kandidatliste kendes, skal vi forsøge at høre de enkelte
kandidater før endelig stillingtagen til valget.

5)

Udflugter.
Der skal afholdes sogneudflugt. Hanne Ottosen har arbejdet med opgaven, og der
foreligger – formentlig – forslag til efterretning.
Der skal afholdes rådsudflugt. Hvilket råd har ansvaret i år?
Det blev besluttet at sogneudflugten skal gå til Randers og Hvidsten kro. Hanne
Ottosen har udarbejdet endeligt forslag.
Menighedsrådsudflugten mener vi skal arrangeres af Fraugde. Formanden giver
Fraugde besked.

6)

Der er indkaldt til fællesmøde mellem de 3 sogne den 20. juni kl. 18.00 i Fraugde
Præstegård
Præsterne orienterede om mødet.

7)

Vedligeholdelsesopgaver:
I henhold til budget er der påbegyndt maling af præstegård.
Skal der kalkes kirke i år?
Orientering om asfaltering af parkeringsplads.
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Maling af præstegård indvendig er påbegyndt. Der er indhentet nyt tilbud, som sikret
at budgettet kan overholdes.
Der skal kalkes både kirke og præstegård i 2012. Hanne Madsen bedes indhente
tilbud.
Asfaltering af parkeringsplads medtages på budget 2013. Erik Toftegaard indhenter
overslag.
8)

Nyt fra udvalgene!
Der er intet at berette.

9)

Nyt fra præsterne.
Der er intet at berette.

10)

Orientering fra formanden.
Præstetavlen i våbenhuset føres a jour.

11)

Eventuelt.
Budgetmøde aftales med Tove, og rådet gives besked.

Thorup den 17. maj,
Erik Toftegaard.

Hilsen,
Erik Toftegaard

