Menighedsrådsmøde den 9. oktober 2018.
Dagsorden:
1) Underskrift af revisorbemærkninger.2
Revisionsbemærkningerne blev godkendt.
2) Budget 2019
Buget 2019 blev godkendt. Allerup sogns menighedsråd, CVR 17824228, Budget 2019.
Endeligt budget afleveret d. 8.-10-2018 09.59.
3) Provstesynsrapporter.
Der skal tages stilling til tidsplan for de enkelte opgaver.
Kirkesyn:
1) Kirkekalkning indvendig: Der rettes henvendelse til Nationalmuseet.
2) + 5) Murerfirmaet på Stavkærvej kontaktes vedr. understrygning af tag samt tagsten på
graverhus.
3) Forbedring af lys i koret: Opgaven udføres i 2020
4) Rensning af tagsten på graverhus: Hans Erik Knudsen tilbydes opgaven.
5) Se 2)
6) Afskærmning af kirketårnet: Tømrer i Thorup kontaktes. Opgaven udføres 2020.
7) Deltagerne i kirkesynet gjorde opmærksom på, at det blev besluttet at udskifte
plæneklipperen. Dette er ved en forglemmelse ikke medtaget i provstens referat.
Præstegårdssyn:
1) Gennemgang af træer i alleen og præstegårdshaven: Der indhentes vurdering af
sagkyndig. Hvis der skal ske fældning i større omfang sker det tidligst i 2020.
2) Rågekoloni: Der tages kontakt til sagkyndige – bl. a. Naturstyrelsen – for råd og hjælp
på området.
3) Stole i konfirmandstuen: Stolene udskiftes i 2021.
4) Nedløbsrør og terrasse: Der tages kontakt til murer for udbedring i 2019.
5) Granittrapper fuges: Kontakt til murer for udbedring i 2019.
6) Køkken udskiftes: Udskiftning sker i 2019 el. 2020 afhængig af finansiering.
7) Skabe udskiftes: Samme fremgangsmåde som ved 6).
8) Brændeovn fjernes, der etableres ventilation: Der tages kontakt til murer for udførelse
i 2019 el. 2020.
9) Gelænder ved trappe males: Arbejdet udføres i 2019.
4) Forslag til fremtidig aftale om arrangementer samt betaling/annoncering.
Der er udarbejdet oplæg til fordeling af fremtidig arrangement- samt annonceringregler.
Oplægget blev godkendt.
5) Ansøgning fra Skt. Knuds menighedsråd om tilskud til indretning af stillerum ved Domkirken
Allerup ligger ikke inde med malerier m. m., der kan anvendes.

6) Nye borde i konfirmandstuen.
Ved mødet den 20. november foreligger oplæg til beslutning.
7) Nyt fra aktivitetsudvalget.
Jess gjorde rede for kommende arrangementer i de 3 sogne. Der er enighed om, at Allerup
også næste år skal afholde et arrangement i forsamlingshuset.
8) Nyt fra præsterne.
Signe Paludan have intet yderligere at tilføje.
9) Nyt fra formanden.
Formanden gjorde opmærksom på, at nu er de nye svinestald i Allerup godkendt med færre
lugtscener end tidligere.
10) Eventuelt herunder næste møde.
Næste møde blev fastsat til 20. november 2018.

Thorup den 10. oktober 2018,
Erik Toftegaard.

