Allerup Menighedsråd

Dagsorden for rådsmøde onsdag den 18. september 2013 i konfirmandstuen.
1)

Præstegårdssyn kl. 16.30.
Alle, der kan, møder til synet.
Der drikkes kaffe og skrives protokol efterfølgende.

2)

Kirkesyn kl. 18.00.
Der skrives protokol og spises efter kirkesyn.

Der startes med rådsmøde kl. ca. 19.00.
3)

Kvartalsrapport.
Der foreligger ikke kvartalsrapport da regnskabsfører er sygemeldt. Der
orienteres om sygdom/vikar.

4)

Alleen:
På sidste møde blev det besluttet, at jeg skulle få havearkitekt til at
vurdere indkørslen til præstegården. Arkitekten deltager i mødet fra kl.
19.30.

5)

Vedligeholdelse samt anlægsbudgetter:
Der orienteres om følgende beslutninger: Maling af præstegård
indvendig, maling af konfirmandstue, asfaltering af parkeringsplads, ny
belysning på kirkegård.

6)

Regulering af ansættelsesforhold.

7)

Samarbejde om sognemedhjælper m. m.
Der skal tages stilling til fremtiden med baggrund i, at de 2 pastorater
har delt økonomien på dette punkt. Hvad gør vi i Fraugde pastorat.

8)

Fremtidig styringsstruktur for folkekirken.
Der foreligger udkast til 3 forskellige modeller for ny styringsstruktur
for folkekirken.

9)

Orientering fra udvalgene.

10)

Orientering fra præsterne.

11)

Orientering fra formanden.

12)

Eventuelt.

Venlig hilsen,
Erik Toftegaard

Allerup Menighedsråd

Kirkesyn den 18. september 2013 – Allerup kirke:
Der blev afholdt kirkesyn ved Allerup kirke den 18. september 2013 og følgende blev noteret:
1) Lågen på kirkegården ved graverhus skal males og renoveres.
2) Der skal foretages maling af bænke på kirkegården.
3) Orgelstemmeren har oplyst, at kirkens orgel trænger kraftigt til rengøring. Der er udbredt
skimmelsvamp i hele orglet. Der indhentes overslag for pris og tid. Efterfølgende tages stilling til
finansiering samt tidsplan.

Thorup, den 25. september 2013,
Erik Toftegaard.

Allerup Menighedsråd

Præstegårdssyn den 18. september 2013, Allerup Præstegård:
Der blev afholdt præstegårdssyn på Allerup præstegård den 18. september, og følgende blev
noteret:
1) Indvendig i præstegården skal der foretages mindre elektriske forandringer, vedligeholdelser.
Malene Aastrup kontakter elektriker for afhjælpning.
2) Der foretages isolering af gavlvægge på 1. sal. Arbejdet udføres, når der er økonomisk råderum
dertil.
3) Udvendig er konstateret fugt i østvæg med store skjolder på væggen til følge. Der er samtidig
konstateret lugtgener i køkkenskabe ud for fugtskjolder på ydervæg. Der er enighed om, at
provsten konsulteret for råd omkring afhjælpning.

Thorup, den 25. september 2013,
Erik Toftegaard.

