Allerup Menighedsråd

Menighedsrådsmøde den 26. september 2012
Tilstede: Erik Toftegaard, Hanne Madsen, Hanne Ottosen, Hanne Fridmann, Jess Kolmos, Malene
Aastrup, Anne Sophie Simonsen

Referat
1)

Godkendelse af endeligt regnskab for 2011.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

2)

Godkendelse af endeligt budget for 2013.
Budgettet blev godkendt med ændringer i henhold til budgetsamråd.

3)

Godkendelse af halvårsrapport for 2012.
Halvårsrapporten viser et forbrug på drift på ca. 42% af årsbudgettet. Rapporten blev
godkendt med bemærkninger om, at der er større udgifter i sidste halvår, der
formentlig vil betyde, at forbruget for hele året ca. vil svare til budgettet.

4)

Formanden informerede om situationen i samarbejdet mellem pastoratet og Tornbjerg
pastorat efter, at Kirsten Petersen har opsagt sin stilling. Formanden skitserede en plan
for fremtiden, hvor vi ønsker Malene Aastrup frigjort fra sin opgave i Højby.
Timetallet skal i stedet bruges inden for pastoratet og finansieres af fællesudvalgets
budget. En tilsvarende løsning skal findes for Tornbjerg. Den resterende del af det
samlede budget for fællesudvalget skal bruges til løsning af øvrige opgaver inden for
det i fællesudvalget aftalte.
Planen vil blive forelagt på møde i fællesudvalget den 27. september.

5)

Samarbejdsaftalen mellem Fraugde, Davinde og Allerup omkring fælles organist og
kirkesanger blev godkendt.

6)

Formanden fik kompetence til at søge for ajourføring af præstetavlen i våbenhuset.

7)

Det blev besluttet, at Småskovsforeningen skal hyres til gennemgang af skovområdet
vest for præstegården. Der er træer, der har visne grene med risiko for nedfald.

8)

Der blev afhold kirkesyn før mødet. Beslutninger er indskrevet i særskilt referat.

9)

Orientering fra præsterne. En foreløbig kalender for perioden til sommeren 2013 blev
udleveret.

10)

Orientering fra udvalgene. Intet nyt bortset fra oplysningerne på kalenderen.

11)

Formanden orienterer:
Gaveregulativ for ansatte ble v godkendt.
Der er givet bidrag til afskedsgave til biskoppen.
Allerup Bygade 14 har fået godkendt ny staldbygning.

12)

Eventuelt. Der blev fastsat dato for konstituerende møde.

13)

Thorup den 28. september 2012,

Erik Toftegaard.

