ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 1/3 2018

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.

Fra Skanderborg Provsti har vi i lighed med tidligere år modtaget
datoliste med aflevering af regnskab mm. for 2017 og budget for
2019. Indledende budgetsamråd afholdes tirsdag den 8. maj 2018.
I forbindelse med HKH Prins Henriks død har vi fra Kirkeministeriet
modtaget cirkulærer om kirkebønnen og ringning med kirkeklokkerne.
Der er modtaget indbydelse til forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening. Vi har tilmeldt 4 deltagere.
EU´s Persondataforordning træder i kraft i maj 2018.
Generelt skal alle persondata ligge på sikrede servere, og eventuelle
persondata på PC´ere skal slettes.
Der er netop udkommet og omdelt nyt sogne- og kirkeblad.

Pkt. 4
Regnskaber, budget og administration mm.

Punkt 4a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2017
Regnskabsfører Birgit Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2017,
herunder de bemærkninger menighedsrådet har afgivet i årsregnskabet.
Momsfradragsprocenten på 22% er beregnet ud fra Kirkeministeriets
vejledning.
Regnskabet for 2017 for Alling Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
17543814, afleveret d. 23-02-2018 14:01 blev godkendt.
Punkt 4b. Andet fremkommet materiale.
Regnskabsinstruks blev opdateret med maks. disponeringsbeløb for
graver med kr. 5.000 og for regnskabsfører med kr. 1.000.

Pkt. 5
Kirke og kirkegården
Pkt.6
Aktiviteter og opgavefordeling

Der har været brandsyn i Alling Kirke. Der var ingen bemærkninger.

Der er ingen aktuelle særlige aktiviteter. I slutningen af denne måned
kommer påsken og herefter årets konfirmationer mm.
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Pkt. 7
Formandsgruppen og den fremtidige struktur i Ry-bladet.
(Lukket punkt)

Karsten gav orientering om det seneste møde i formandsgruppen.
Referat er inden mødet blevet fremsendt.
Fælles svar fra menighedsrådene i pastoratet til provsten blev godkendt.

Pkt. 8
Eventuelt
Pkt. 9
Næste møde(r)

Der var ikke andre punkter til behandling.

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

Tilstede

Erik Bredmose, Karsten Iversen, Bent Svendsen og Søren Sørensen.

Afbud fra

Lisbeth Graae og stedfortræder Karen Hedin.

Tulstrup, den 1/3 2018

underskrifter
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