ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 9/11 2017

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

Formandens initialer:

Kl. 19 i Tulstrup Præstegård

Dagsorden

Beslutning

Pkt. 1
Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

Pkt. 2
Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3
Meddelelser mm.

Søren Sørensen er fraflyttet sognet til Ry, og har i denne forbindelse
underskrevet en erklæring iht. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd en erklæring om at forblive i menighedsrådet til udløbet af valgperioden.
Fra provstiet er modtaget takster på legataftaler og brug af kirken.
Endvidere er modtaget brev om revisionsplanlægning og forvaltningsrevision. BDO er ny revisor for provsti og kirkekasser i Århus
Stift.
Endelig er modtaget brev om valg af medlemmer til provstiudvalg
og stiftsråd. For Ry-bladet fortsætter Peder Skov Larsen i provstiudvalget.
Der er modtaget notat om fælles regnskabsfunktion mellem menighedsråd og provsti i Skanderborg.
Fra Kirkefondet er modtaget indbydelse til deltagelse i Vejkirker.
.

Pkt. 4
Regnskaber, budget og administration mm.

Punkt 4a. Perioderegnskab pr. 30. september 2017.
Kvartalsrapporten for 1/1 – 30/9 2017 udviser et negativt resultat på
50 t.kr., hvilket er 25 t.kr. bedre en budgettet. Der er alene en negativ
afvigelse på kirkebygninger pga. vedligeholdelse.
Perioderegnskabet blev taget til efterretning og underskrevet.
Punkt 4b. Vedtagelse af budget for 2018.
Budget for 2018 blev kort gennemgået. Der er ingen talmæssige ændringer i forhold til oprindeligt indsendt budgetbidrag. Indarbejdet
målsætning er uændret i forhold til tidligere år.
Budget for 2018 for Alling Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
17543814, afleveret i økonomiportal den 30-10-2017 08:39 blev
godkendt.
Punkt 4c. Provstiets godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016.
Provstiudvalget har i brev af 12. oktober 2017 meddelt, at revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2016 for Alling Kirkekasse er godkendt uden bemærkninger.
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Dette er taget til efterretning
Punkt 4d. Andet fremkommet materiale: Revisionsprotokollat –
Løbende 2017.
Den uafhængige revisor har fremsendt revisionsprotokollat vedrørende revision udført i årets løb.
Revisor påpeger svaghed i den interne kontrol, som konsekvens af,
at der kun er en person som varetager regnskabsfunktionen med bogføring og betalinger.
Eftersynet gav ikke herudover anledning til bemærkninger.
Revisionsprotokollat af 2. november 2017 side 1 og 2 blev forelagt
og underskrevet.
Pkt. 5
Kirke og kirkegården
Pkt.6
Aktiviteter og opgavefordeling

Der er ingen bemærkninger til dette punkt.

På redaktionsmøde for sogne- og kirkeblade har Karsten meddelt at
han efter udgivelsen af december-nummeret ikke længere kan stå for
opsætning af bladene.
I denne forbindelse blev drøftet om det er tiden til at udgive et fælles
blad for hele pastoratet med stof som det nuværende kirkeblad og
med stof for de 3 sogne Dover, Alling og Tulstrup. Fordelen ved at
udgive et samlet blad er, at produktionen bliver mindre krævende og
mere fleksibelt i omfang afhængigt af stof fra sognene, samt at alle
får mere indsigt i alle pastoratets sogne.
Redaktionsgruppen har bedt menighedsrådene sætte punktet på
dagsordenen og give en tilbagemelding.
Punktet blev drøftet og fordele og ulemper blev vurderet.
Konklusionen blev, at vi p.t. ønsker at fortsætte med et lokalt sogneblad og et fælles kirkeblad. Begrundelsen er, at vi står foran en
strukturændring i Ry-bladet, som kan medføre en ændring i sognene
i pastoratet, hvorfor grundlaget for et fælles blad kan falde bort. Vi
er også usikre på om den vigtige lokale forankring på sognebladet
kan blive for svag.
Alling menighedsråd står for årets adventsmøde på Tulstrup Kro den
1. december.
Søren Sørensen har i december 40 års jubilæum som medlem af menighedsrådet, og menighedsrådet vil derfor den 6. december holde en
sammenkomst for at fejre jubilæet.

Pkt. 7
Konstituering for nyt kirkeår

Konstituering blev foretaget med følgende:
Formand: Karsten Iversen.
Næstformand: Anja Tarp.
Kirkeværge: Søren Sørensen.
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Kasserer: Lisbeth Graae.
Sekretær: Anja Tarp.
Kontaktperson: Søren Sørensen.
Bygningskyndig: Bendt Svendsen.
Tegningsberettiget: Lisbeth Graae.
Menighedsrådet varetager opgaven med tilsyn med vedligeholdelse og drift af kirke og kirkegård
Præstegårdsudvalg: Bendt Svendsen og Lisbeth Graae.
Valgbestyrelse: Karsten Iversen (Formand), Søren Sørensen
og Lisbeth Graae.
Dvs. at der ikke er ændringer i konstituering i forhold til sidste år
Pkt. 8
Formandsgruppen

Siden sidst har formandsgruppen afholdt et møde med provsten med
deltagelse af formænd og næstformænd i Ry-bladet med drøftelse af
den fremtidige struktur i Ry-bladet.
Vi har efterfølgende modtaget en række spørgsmål fra provsten, som
blev behandlet som lukket punkt.
Der forventes afholdt et nyt møde i formandsgruppen i sidste halvdel
af januar.

Pkt. 9
Eventuelt
Pkt. 10
Næste møde(r)

Der var ikke andre punkter til behandling.

Følgende møder er planlagt for 2018:
1. marts 2018 kl. 19.00 og 31. maj 2018 kl. 17.00 (Kirkesyn planlagt
samme dag kl. 16.00)

Tilstede

Erik Bredmose, Lisbeth Graae, Karsten Iversen, Bent Svendsen, Søren Sørensen og funderende stedfortræder Karen Hedin.

Afbud fra

Anja Tarp

Tulstrup, den 9/11 2017

underskrifter
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