Rådsmøde den 13. november 2019 kl. 19.00.
Dagsorden:
1) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019.
Kvartalsrapporten skal gennemgås og godkendes.
Kvartalsrapporten blev godkendt med den tilføjelse, at ’en stor del af de frie
midler er brugt til kirkelige arrangementer i efteråret.’
2) Budget 2020.
Der foreligger endeligt budget for 2020 i henhold til tidligere behandlinger.
Budgettet skal gennemgås og godkendes med stempel.
Budgettet blev godkendt.
Allerup sogns Menighedsråd. CVR 17824228 Budget 2020. Endeligt budget
afleveret d. 23-10-2019 11.35.
3) Nyt køkken i præstegård.
Der er nu bevilliget nyt køkken i præstegården. Der orienteres om bevilling samt
med forslag til tidsplan.
Køkkenet kan installeres i august måned, hvor der forventes at være
budgetmæssig dækning.
4) Ansøgning om tilskud.
Onsdagscafeen ansøger om et tilskud til arrangement med Birgitte Hansen.
Der ansøges om kr. 4.000,00, der svarer til Birgitte Hansens honorar.
Med henvisning til det store arbejde man i cafeen gør for sognets/pastoratet
borgere, synes jeg at beløbet kan dækkes af ”bevilling til fremme af det kirkelige
liv” i sognet.
Der blev bevilliget et tilskud på kr. 4.000,00.
5) Arrangement i 2020.
Der er bevilliget kr. 100.000 til fremme af det kirkelige liv i sognet. Vi har
tidligere besluttet, at vi vil afholde en koncert med vores organist, Martin, og en
engelsk cellist af høj international klasse.
Koncerten er nu aftalt med de to musikere. Vi skal sætte dato for koncerten,
som jeg mener skal være i september måned.

Koncerten blev fastlagt til den 7. oktober 2020.
6) Annoncering af arrangementer.
I forbindelse med arrangementet med Daniel Rye viste det sig – ifølge Hanne –
at facebook var den vigtigste aktør for offentliggørelse.
Hanne mener, at vi fremover skal benytte den mulighed meget mere.
Der annonceres såvel i avis som facebook.
7) Advent.
Adventsforløbet gennemgås – herunder juletræspyntning m. m.
Den første søndag i advent er arrangeret sammen med beboerforeningen.
8) Nyt fra aktivitetsudvalget.
Der er enighed om, at der skal indkaldes til fællesmøde i pastoratet i foråret
2020 for at få aftaler omkring fælles opgaver.
9) Nyt fra præsterne.
Der søges igen om tilladelse til at skyde råger.
Der er sangaften den 10. dec.
Viggo Mortensen holder foredrag den 29. januar.
10.

10)

Nyt fra formanden.
Alleen bliver endelig afsluttet i den kommende uge.
Der indkaldes ekspert til lys og lyd i konfirmandstuen
Eventuelt – herunder næste møde.
Næste møde den 5. feb. 2020.

Allerup den 13. november 2019,
Erik Toftegaard.

