ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 7/3 2019

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

Formandens initialer:

Kl. 19.00 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.

Mødeplan for 2019 er opdateret med korrekt dato for møde i august.
Vi har modtaget brev fra provstiudvalget, som har principgodkendt
ansøgningen om istandsættelse af Tulstrup Præstegård.
Provstiet har meddelt, at ny provstisekretær bliver Peter KromannAndersen.
På forespørgsel om kirkesangervikar har vi meddelt, at vi er tilfreds
med Jørgen og gerne ser, at han fortsætter.
Der er kommet nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.
Nyt sogne-/ kirkeblad er udkommet, og pga. af mandefald er det fælles for de 3 sogne i pastoratet.
Vi har fra Høsterkøb Sogn medtaget en bog om ”Et bud på Fremtidens Folkekirke – for og af Folket.”
Karsten gav et kort resume af indholdet om, hvordan Høsterkøb har
fået et aktivt kirkeliv og har indkøbt yderligere en bog til brug for
menighedsrådet. Endvidere er indkøbt bogen ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”.
Disse bøger kan give os inspiration ved den kommende forventede
præsteansættelse.
I biskoppen Nyhedsbrev for februar omtales bogen fra Høsterkøb
Sogn.
Fra Provstiet er kommet invitation til kommunikationsdag.

Pkt. 4
Regnskaber, budget og administration mm.

Punkt 4a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2018
Regnskabsfører Birgit Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2018,
herunder de bemærkninger som menighedsrådet har afgivet i årsregnskabet.
Momsfradragsprocenten udgør 25%. Den er reguleret i regneark med
udgangspunkt i en afgørelse i landsskatteretten fra december 2017.
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Regnskabet for 2018 for Alling Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
17543814, afleveret d. 04-03-2019 07.40 blev godkendt.
Punkt 4 b Andet fremkommen materiale
Underskrifter blev foretaget på bilag til regnskabsinstruks.
Endvidere foretog vi en formel godkendelse af regnskabsinstruks for
folkekirkens lokale kasser (Dok nr. 145761/16)
Der er ikke fremkommet andet materiale.
Pkt. 5
Kirke og kirkegården

Graveren har fået maskinassistance fra anlægsgartner til fordeling af
ral på kirkegården.
Bendt hjælper graver med beskæring af større buske/træer på kirkegården.
Der skal foretages en opdatering af kirkeværgens protokol.

Pkt.6
Aktiviteter og opgavefordeling

Provstiets afholder kommunikationsdag lørdag den 23. marts.
Karsten forventer at deltage. Runa tilbydes at deltage mod afspadsering af anden arbejdsdag.
Lisbeth og Karsten deltager i indledende budgetsamråd den 8. maj.
Der var en uformel drøftelse om kirkelivet og de fremtidige ønsker/
muligheder med en ny sognepræst. Der er stor tilfredshed med de afholdte gudstjenester med vores konstituerede sognepræst Benjamin.

Pkt. 7
Formandsgruppen

Den fælles indstilling fra sognene i Ry-bladet om ansættelse af præst
er fremsendt til biskop og provst.
Der er ikke modtaget et svar på vores indstilling.

Pkt. 8
Eventuelt
Pkt. 9
Næste møde(r)

Der var ikke andre punkter til behandling.

Næste møder er aftalt til:
Kirkesyn onsdag den 22. maj 2019 og
møde i menighedsrådet torsdag den 6. juni 2019.
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Tilstede

Lisbeth Graae, Karsten Iversen, Bent Svendsen, Søren Sørensen og
fungerende stedfortræder Karen Hedin.
Endvidere deltog regnskabsfører Birgit Nielsen til og med punkt 4.

Afbud fra

Anja Tarp og Benjamin Würtz Rasmussen

Tulstrup, den 7/3 2019

underskrifter
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