ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 5/1 2017

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

Formandens initialer:

Kl. 19 hos Karsten Iversen
Ringvej 24B, Alling

Dagsorden

Beslutning

Pkt. 1
Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt med tilføjelse af høring om lovforslag under pkt. 5.

Pkt. 2
Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3
Meddelelser mm.

Skanderborg Provsti har udsendt indbydelse til introduktionsaften tirsdag den 31. januar for nye menighedsrådsmedlemmer. Tilmelding skal foretages senest den 20. januar.
Der blev givet en orientering om Landsforeningen af Menighedsråd, herunder medlemsydelser med rådgivning, konsulenter, medlemsblad og landsmøde, samt at Landsforeningen
deltager i den kirkelige debat.
Distriktsforeningerne under Landsforeningen tilbyder møder
om kirkepolitiske emner, møder mm. til fremme af fællesskabet og løsning af fælles opgaver, samt kursus.
Vi har på IT-skrivebordet modtaget en leverandørguide om kirkens drift og byggeri.
Vi har fra udvalget for kirkestafetten modtaget brev om vi skal
fortsætte i 2018 og fremover. I 2017 er der kirkestafet i de sidste 9 kirker i provstiet på onsdage i maj, juni og august. Det
har været en stor succes, og i 2016 var der 100-150 deltagere
ved hver aften.
Vi vil fremover gerne deltage, og Søren, som er medlem af udvalget, viderebringer dette til udvalget.
Herefter var der planlægning af mødedatoer for 2017.
Datoer fremgår af pkt. 9 nedenfor.

Pkt. 4
Aktiviteter og opgavefordeling

Der var en drøftelse af forventninger for det nye råd, herunder
blev udleveret bilag med aktiviteter i Dover, Alling og Tulstrup
pastorat, idet vores aktiviteter skal ses i sammenhæng med
alle 3 sognes aktiviteter og med det fælles samarbejde i Rybladet.
Der er et højt aktivitetsniveau. Særlige gudstjenester i Alling
Kirke er høstgudstjenesten med efterfølgende kaffe, kage og
auktion i beboerhuset, samt Allehelgensgudstjenesten med efterfølgende servering af suppe.
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Aktiviteter for børn har ikke været vellykkede. Vi vil gerne,
men det forudsætter at ca. 2 børnefamilier deltager og bakker
op om det. Det kunne være et kirkeligt børneteater med efterfølgende spisning i beboerhuset.
Ved næste børnefællesspisning laver Anja en generel forespørgsel på, hvad forældrene i Alling kan tænke sig at bruge
kirken til.
Tidligere har også været koncerter i kirken, men ikke de seneste år. Generelt ønsker vi ikke at konkurrere med aktiviteterne
i beboerforeningen.
Vi aftalte at planlægge en forårsgudstjeneste den 26. marts i
Alling Kirke med efterfølgende kaffe, kage i beboerhuset.
Bent ville undersøge nærmere om spillemænd.

Pkt. 5
Regnskaber, budget og administration mm.

Budget for 2017 blev kort gennemgået. Vi har et udgiftsbudget
på 463 t.kr. og modtager efter vores ønske alene 363 t.kr., idet
vi har et større opsparet overskud fra tidligere år.
Skanderborg provsti har givet en vejledende ramme for honorarer til menighedsrådsmedlemmer på kr. 18 t.kr. Det blev
vedtaget at følge denne ramme.
Forretningsfører Birgit Nielsen varetager regnskab og budget
for menighedsrådet. Ved aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet deltager regnskabsfører på dette punkt på mødet.
Forretningsorden for menighedsrådet og vedtægter for kasserer, regnskabsfører, kirkeværge og kontaktperson blev vedtaget i maj 2013. Da der ikke er væsentlige ændringer i forhold
til senere opdaterede versioner videreføres disse. Materialet
lægges på rådets arkiv på IT-skrivebordet, hvor alle medlemmer har adgang.
Der er fra kirkeministeriet modtaget brev og materiale med høring til lov om forsøg i folkekirken.
Forsøg omhandler forsøg med andre organisationsformer,
samarbejder og organisering af roller og opgaver.
Pt. har vi ikke behov eller ønsker til ændringer. Der 35 siders
kommentarer til lovforslaget og ingen har haft mulighed for at
gennemlæse materialet, der er modtaget for få dage siden.
Høringsfrist er 27. januar og Karsten vil gennemgå materialet
og vurdere om vi skal komme med et høringssvar.

Side 2 af 3

ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 5/1 2017

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

Formandens initialer:

Kl. 19 hos Karsten Iversen
Ringvej 24B, Alling

Pkt. 6
Kirke og kirkegården

Efter henvendelse fra Skanderborg Kommune har vi indgået
aftale om virksomhedspraktik med deltagelse i Runa´s arbejde
i kirken og på kirkegården.

Pkt. 7
Formandsmøde i Ry-bladet

I sommeren 2016 blev af provsten nedsat en formandsgruppe
for Ry.bladet, der skal varetage fælles anliggende og samarbejder.
Der udarbejdes referat for møderne, som skal forelægges de
enkelte menighedsråd.

Pkt. 8
Eventuelt

Der var ikke andre punkter til behandling.

Pkt. 9
Næste møde(r)

Følgende møder er planlagt for 2017:
2. marts, 1. juni, 24. august og 9. november.

Tilstede

Karsten Iversen, Lisbeth Graae, Anja Tarp, Søren Sørensen,
Bendt Svendsen og Erik Bredmose.
Endvidere deltog stedfortræder Karen Hedin.
Graver Runa Olesen

Afbud fra

Alling, den 5/1 2017

underskrifter
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