Allerup Menighedsråd
Rådsmøde den 23. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen
Referat:
1)

Budget 2014:
Der forelå på mødet oplæg til budget for 2014.
Budgettet blev gennemgået sammen med regnskabsfører Tove Jensen. Der blev foretaget få
tilretninger af det fremsendte oplæg.
Det blev besluttet på budget 2014 under anlægsbudget at afsætte kr. 36.000,- til afrensning og
maling af vinduer i konfirmandstuens vest-, nord- og sydside, i alt 12 vinduer af skønnet
3.000,- kr. pr vindue.
Budgettet blev godkendt.
1a) Kvartalsrapport.
Der forelå kvartalsrapport til mødet. Rapporten viser, at forbruget holder sig på den gode
side af 25%. Rapporten blev godkendt.

2)

Orientering om graversituationen:
Jette Knudsen er sygemeldt fra 13. maj. Der blev orienteret om Jette Knudsens sygdom, samt
aftale om vikarløsninger under sygdommen.
Det blev besluttet, at der skal indkøbes automatisk lås til kirkedøren.
Orientering om opgaver ved Davinde kirke for kirketjener. Formanden orienterede om
opgaveløsningen i forbindelse med begravelser/bisættelser for kirketjener/graver ved Davinde
kirke.

3)

Status for samarbejdsudvalget planer for fremtidig præst/sognemedhjælperstilling.
Formanden orienterede om de møder/forhandlinger der har fundet sted med henblik på en
fremtidig struktur for anvendelse af lokalfinansierede midler til ansættelse af
sognemedhjælper samt andre mere praktiske arbejdsopgaver. Tornbjerg ønsker ikke længere
at samarbejde omkring Sognemedhjælper/lokalfinansieret præst.
Forskellige muligheder blev fremført som oplæg til mødet i pastoratet den 4. juni. Med
baggrund i dette møde skal samarbejdsudvalget efterfølgende udarbejde forslag til
godkendelse i de forskellige råd.

4)

Hjælp i konfirmandstuen efter Elin.
Formanden orienterede om ansættelse af Linda Jørgensen.

5)

Debatoplæg omkring ny struktur for folkekirkens styring.
Der foreligger oplæg fra et udvalg for ”en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken”.
Præsterne gav en kort orientering om de forskellige holdninger i det fremsendte oplæg. Alle
blev opfordret til at sætte sig ind i oplægget med henblik på eventuelt at fremsende
bemærkninger.
5a) Davinde menighedsråd har anmodet om tilsagn til, at pastoratet opretter profil på
Facebook.
Der var en længere diskussion om forslaget. Der var ikke udbredt tilslutning, men
beslutningen blev, at Allerup giver positivt tilsagn med ønsket om evaluering efter et år.

6)

Orientering fra udvalgene.
Der var intet nyt.
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7)

Orientering fra præsterne.
Opgaverne i forbindelse med højskoledagen den 16. juni blev fordelt.

8)

Orientering fra formanden.
Formanden orienterede om anlægsopgaverne i indeværende år – maling i præstebolig samt
asfaltering af parkeringsplads. Begge opgaver forventes gennemført over sommeren.
Under punktet blev desuden besluttet, at der skal indkøbes kaffemaskine til konfirmandstuen
– Hanne Ottosen har opgaven. Der skal plantes træer fra vej til allé - Hanne Madsen har
opgaven. Der skal udarbejdes ny forpagtningskontrakt - Hanne Madsen har opgaven. Der skal
igangsættes maling m. m. af køkken og entré i konfirmandstuen - Erik Toftegaard har
opgaven. Der skal etableres ny belysning på kirkegård, hvis økonomien tillader det - Erik
Toftegaard har opgaven med at indhente overslag.

9)

Eventuelt - herunder nyt møde. Dette skal afholdes senest den 30. september, men der kan
blive behov for møde før.
Der blev fastsat nyt møde til den 18. september. Der vil muligvis blive indkaldt til møde før
for at tage stilling til oplæg fra Fællesudvalget.

Thorup den 24. maj 2013,
Erik Toftegaard.

