Rådsmøde den 3. juni kl. 16.30
Konfirmandstuen Allerup.

Dagsorden.
1) Budget 2015.
Der foreligger budgetforslag fra Marianne Ditlevsen. Jeg har ikke modtaget forslag til større
vedligeholdelses/anlægsopgaver, så det foreliggende – der er videresendt – danner baggrund
for budgettet.
Efter få afklarende spørgsmål blev det foreliggende budgetudkast godkendt og underskrevet.
I forbindelse med budgettet blev der nedsat en arbejdsgruppe med Hanne Madsen, Hanne
Ottosen og Malene Aastrup, der skal komme med forslag til ny belysning på kirkegården til
næste møder.
2) Isolering af loft på præstebolig.
Jeg har modtaget tilbud på totalisolering af loftet på præsteboligen. Beløbet er – skønner jeg
– for stort til at afholde på et enkelt år.
Vi har frie midler, der giver baggrund for at starten på opgaven i indeværende år. Der skal
tages stilling til dette.
Det blev besluttet, at vi skal starte på isoleringsopgaven på præsteboligen loft m. m. der
indhentes nyt tilbud på hele opgaven, og første del sættes i gang inden for en samlet pris på
ca. 50.000 kr. Udgiften finansieres af de frie midler.
3) Regnskabsinstruks.
Regnskabsinstruks skal gennemgås for eventuelle rettelser. Der foreligger kopi af instruksen
fra indeværende år.
Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet.
4) Kvartalsrapport.
Kvartalsrapport for første kvartal er fremsendt.
Godkendt.
5) Antal kirkegængere i Allerup kirke.
Biskoppen har ønsket, at der foretages optælling af antal kirkegængere ved hver kirkelig
aktivitet.
Der er indsendt rapport til biskoppen. Tallene forelægges til debat om der skal ”ske nye
tiltag”.

Det til biskoppen indsendte skema over antal kirkegængere ved samtlige handlinger i Allerup
kirke blev gennemgået. Der var stor tilfredshed med fremmødet i Allerup kirke, og der synes
ikke at være handlinger, der har større tiltrækningskraft end andre.
6) Geografisk fleksibilitet.
Der har i Fællesudvalget været møde om geografisk fleksibilitet for de ansatte i kirkerne.
Der orienteres nærmere om ideen i dette samt om mødets forløb.
Formanden orienterede fra fællesmødet. Der er ikke udpræget ønske om og tro på, at der kan
etableres et enkelt og velfungerende samarbejde omkring de forskellige arbejdsfunktioner ved
kirkelige handlinger.
7) Hjertestarter
Jeg er kontaktet af Falck erhverv med henblik på: !) Hjertestarter, 2) Kurser. Materialet
forelægges.
Det blev besluttet at sige ja tak til en hjertestarter i Allerup. Hjertestarteren skal placeres på
graverhuset.
8) Nyt fra præsterne
Intet nyt.
9) Nyt fra udvalgene.
Intet nyt.
10) Nyt fra formanden.
Formanden orienterede om bevilling af midler til opgravning af terrasse ved præsteboligen og
efterfølgende forsegling af væg/grund, så vandindtrængning stoppes.
11) Eventuelt – herunder næste møde.
Næste møde er den 27. august kl. 19.00.
Thorup den 6. juni 2014
Erik Toftegaard.

