Rådsmøde den 2. april 2019 kl. 17.00,
Konfirmandstuen:
Dagsorden:
1) Regnskab for 2018 forelægges til godkendelse. Regnskabet fremsendes som særskilt bilag.
Allerup sogns menighedsråd CVR-nr. 17824228, Regnskab 2018. Afleveret d. 02-03-2019
07.40, blev godkendt.
2) Lys i kirkens kor. Lyset er nu etableret.
Der er etableret lys i kirkens kor. Elektrodepærer lyser op i korets hvide hvælving, hvilket giver
en særdeles god virkning.
3) Status for alleen.
Alleens træer er fældet, fjernet og der er sket nyplantning.
Jette Knudsen bør vande træerne nogle gange i løbet af sommeren.
4) Borde til konfirmandstuen.
De nye borde bliver leveret i uge 18. Jess laver aftale vedr. de gamle borde.
5) Gennemgang af beslutninger fra provstesynet. Der skal tages stilling til igangsætninger i 2020.
Kirken: Det er endnu ikke lykkedes at komme i kontakt med Nationalmuseets
kirkekalkningsudvalg.
Understrygning af tårntag, samt tagsten på graverhud aftales med murer.
Mos m. m. på graverhys aftales med Hans Erik Knudsen.
Afskærmning for fugle i tårnet aftales med tømrer.
Præstegård: Stole i konfirmandstuen: Der er indhentet tilbud sammen med nye borde.
Nedløbsrør, terrasse samt fugning af trapper er igangsat.
Nyt køkken, nye skab i havestue samt nedtagning af brændeovn og etablering af ventilation
skal aftales med præsten for rækkefølge. Rådet vurderer, at der af praktiske hensyn skal
startes med etablering af ventilation.
6) Nyt fra aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalg og råd har besluttet at anvende de ekstra midler fra provstiet til en
foredragsrække i efteråret 2019. Der er truffet aftale med 3 foredragsholdere – alle taler med
udgangspunkt i kirkelige anliggender. Endelig plan samt budget udarbejdes i den nærmeste
tid. Der skønnes en samlet udgift på ca. 80.000 kr.
7) Nyt fra formanden.
Formanden orienterede om en merudgift i forhold til tilbud. Udgiften kan afholdes af frie
midler.

8) Eventuelt.
Det er efter forslag med graver besluttet at plante træer langs vejen til vest for kirken.
Tidspunkt for nærmere plan aftales med graver.
Næste møde afholdes den 6. juni.
Thorup den 2. april 2019.
Erik Toftegaard.

