Allerup Menighedsråd

Rådsmøde den 7. november 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Referat
1)

Valg af formand. Erik Toftegaard blev genvalgt som formand.

2)

Kvartalsbalance. Der forelå en – på grund af skift af regnskabsfører – forenklet
kvartalsbalance for 3 kvartaler. Balancen viser et mindre forbrug for ca. 7%, men der er ikke
foretaget udligning mellem sognene. Der synes ikke at være tvivl om, at forbruget er under
75%. Balancen blev godkendt.

3)

Gennemgang af forbrug af frie midler. Der er forbrugt ca. 70 af de afsatte midler. Der er ikke
yderligere opgaver i indeværende år.

4)

Ansættelse af ny regnskabsfører: Marianne Ditlevsen er ansat fra 1. november. Marianne
Ditlevsen er selvstændig men med langt kendskab til kirkeregnskaber. Fra den 1. januar vil
hun være at træffe i Tornbjerg hver onsdag. Hun kan træffes på tlf: 61 77 97 44. Mail:
marianne@sditlevsen.net.

5)

Fællesudvalget: Erik Toftegaard og Malene Aastrup gjorde rede for et møde i fællesudvalget.
Emnet er den fremtidige økonomiske situation med baggrund i, at Tornbjerg ikke længere
modtager 250.000 kr. til drift af kirkegården. Allerup har fastholdt, at den oprindelige aftale,
hvor Fraugde er ansvarlig også for Tornbjergs kirkegård fastholdes.

6)

Kirkelige aktiviteter i advent: Der er styr på hele advent.

7)

Høringssvar om ny struktur: Der var opbakning til det fremsendte høringssvar. Anne-Sophie
kunne meddele, at alle 3 sogne i pastoratet har sendt svar. Det er flot.

8)

Klokkeringning: Der er forslag om, at solen ringes ned i bedre overensstemmelse med årets
gang, så der ikke er klokkeringning lang tid efter mørkets frembrud. Det foreslås, at ændret
ringning sker 1. sept. I stedet ved overgang til vintertid.

9)

Orientering fra præsterne: Ingen orientering.

10)

Orientering fra udvalgene: Bladudvalget er lagt sammen med aktivitetsudvalget. Jørgen
Munk er fremtidig tovholder for kirkebladet.
Jess Kolmos bad om midlertidig udtræden af aktivitetsudvalget på grund af meget stor
arbejdsbyrde. Det blev bevilliget: Hanne Ottosen overtager pladsen med Hanne Madsen som
suppleant.

11)

Orienterings fra formanden: Der lægges ny asfalt, og udgiften holder sig inden for budgettet.

12)

Eventuelt: Næste møde onsdag den 12. februar 2014 kl. 19.00.

Thorup den 9. november,
Erik Toftegaard.

