Allerup menighedsråd
Referat efter rådsmøde den 19. marts 2015 kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
1) Kvartalsrapport for 4. kvartal 2014.
Rapporten er fremsendt til rådet, og den skal godkendes på mødet
Godkendt
2) Regnskab 2014.
Regnskabet for 2014 er fremsendt. Regnskabet skal godkendes på mødet.
Marianne Ditlevsen deltager i mødet, og kan svare på spørgsmål.
Regnskabet blev gennemgået med menighedsrådets erklæring.
Regnskab afleveret 19.03.2015 kl. 14.53 blev godkendt.
3) Underskrift af referater fra møder i 2014.
Rådsreferater for 2014 blev underskrevet.
4) Investeringer i 2015.
Vi har haft ønsker om færdiggørelse af isolering i præstebolig, samt færdiggørelse af belysning på
præstegård. Der skal tages stilling til disse opgaver set i lys af ”fri midler”.
Formanden gennemgik forbruget af ”Frie midler” i 2014. De ”frie midler” er aktuelt så beskedne, at der ikke
igangsættes nye initiativer. Sagen genoptages i efteråret 2015.
5) Ansøgning om tilskud.
Der foreligger ansøgning fra Ulla Wittenburg om tilskud til at indspille Salmebogens salmer, så de med musik
ligger tilgængelige på en hjemmeside på nettet.
Det blev besluttet, at der ydes tilskud med 1.500,- kr. under forudsætning af, at Ulla Wittenburg på
tilfredsstillende vis kan redegøre for projektets efterfølgende drift.
Ulla Wittenburg har svaret tilfredsstillende, og der er anvist kr. 1.500,-.
6) Udtræden af menighedsrådet.
Hanne Fridmann har anmodet på velbegrundet vis om udtræden af menighedsrådet. Jeg har henvendt mig til
1. suppleant, Iben Brinck Haahr, der har erklæret sig villig til at indtræde i rådet. Iben deltager i mødet.
Anmodningen blev imødekommet.
7) Nyt fra præsterne.
Anne-Sophie fortalte om de nye tiltag i Fraugde kirke. De var blevet vel modtaget.
8) Nyt fra udvalgene.
Der holdes møde i næste uge.
9) Nyt fra formanden.
De af provstiudvalget udviste træer bliver fældet i nærmeste fremtid.
Det blev besluttet, at såfremt Malene Aastrup forlader Fraugde pastorat den 30. april, vil der blive afholdt
stående afskedsreception i Allerup forsamlingshus den 27. april kl. 17.00 for alle tre sogne. Fraugde og
Davinde sogne er enige. Der vil blive serveret receptionsmenu med øl, vand og vin. Der vil blive inviteret via
hjemmeside, annoncer og flyers.
10) Konstituering.
Der skal foretages konstituering ved Ibens indtræden i rådet.
Første suppleant Iben Haahr blev budt velkommen. Iben overtager Hanne Fridmanns post i aktivitetsudvalget
samt medlem af provstesynet.
11) Eventuelt med fastsættelse af næste møde.
Næste møde – budgetmøde for 2016 – bliver 4. juni.
Thorup den 25. marts 2015,
Erik Toftegaard.

