Referat af menighedsrådsmøde i Allerup den:
Onsdag den 8. februar 2017

Deltagere:
Jess, Hanne, Vivi, Erik og Johanna og Signe

Dagsorden:
1) Godkendelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde 2016
2) Forslag til ændringer af forretning vedrørende kompenserende kontroller ved
betaling af regninger
3) Godkendelse af forslag til nye honorarsatser udsendt fra provsten
4) Fastelavn
5) Orientering fra præsterne
6) Orientering fra aktivitetsudvalget
7) Orientering fra formanden
8) Eventuelt - herunder næste møde (betaling med mobil pay)

Beslutninger:
1) Erik gennemgår punktet og hele menighedsrådet skriver under – godkendt.
2) Vi har diskuteret punktet i vort lille menighedsrådråd og vi er blevet enige om,
at vi fortsætter med uændret procedure.
3) De nye honorarer blev godkendt således at: formanden får 14000, kassereren
får 6000, kontakt pers. får 8000 og kirkeværgen får 11000.
4) Der skal købes fastelavnsboller(Jes) ,tønder (Jes), slikposer, (Vivi), diverse
(Jes), Borde stilles op lørdag den 25. februar kl. 14. (Jes, Vivi og Erik).
Søndag mødes vi kl 13, hvor vi brygger kaffe og diverse. Jes henter nøgle til
forsamlingshuset.
5) Signe ønsker at der bliver sået græs ved syrenerne – ok.
Der skal tyndes ud i alléen.
Torsdag den 23. marts Viggo Mortensen - foredrag nutidig belysning omkring
Luthers reformation.
Flayers i postkassen og Johanna tager sig af annoncering på facebook, Hanne
nævner det i cafeen. Den 23. maj er der forårssange i konfirmandstuen – Hanne
nævner det i cafeen. Den 18. juni sommermøde i præstegårdshaven med
Sognepræst Torkild Jensen. Kort gudstjeneste og foredrag om Luthers
reformation.
6) Aktivitetsudvalget: Hanne fortæller at tirsdag den 28. kommer Tine Lindhardt
og holder foredrag.
På vores aktivitets udvalg talte vi om kommende aktiviteter og formidlingen af

dem. Alle er velkomne til at komme med forslag til kommende aktiviteter.
7) Erik orienterer om: Renovering af vinduer i konfirmandstuen, maling af diverse
i konfirmandstuen og udskiftning af tæppe til linoleum (Hanne indhenter tilbud)
Klaveret skal stemmes (Hanne kontakter klaverstemmer)
Næste møde tirsdag den 30. maj
8) Mobil pay – kan vi bruge Mariannes forretnings tlf. (Signe undersøger)

Underskrift:

