Referat fra møde
i Alling Menighedsråd
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00
i Tulstrup Præstegård med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden er godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt og underskrevet.
3. Meddelelser mm.
a. Meddelelse fra Kirkeministeriet om ansættelse af sognepræst i DAT-pastorat.
Benjamin er bliver indsat, som præst.
b. Meddelelse fra Stiftet om vurdering af tjenestebolig i Tulstrup Præstegård.
Stiftet har været ude for at vurdere præstegården i dag (9/1 2020)
c. Julebrev fra Provsten.
4. Regnskaber, budget og administration mm.
a. Aftale om levering og drift af IT-udstyr, licenser m.v.
Aftalen er godkendt til underskrift.
b. Samarbejdsaftale for fælles kirkesekretær.
Samarbejdsaftalen underskrives af Karsten.
5. Kirke og kirkegården.
a. Kirkegårdssystem.
Vi følger op på det.
b. Hjertestarteren
Den trænger til at blive serviceret og den er derfor taget ned.
Vi må, i samarbejde med beboerforeningen, få lavet en serviceordning.
6. Aktiviteter og opgavefordeling:
a. Indsættelsesgudstjeneste den 23. februar.
Der nedsættes et udvalg. Karsten deltager fra Alling.
b. Menighedsrådsvalg 2020 – valgkursus.
Vi skal afholde et orienteringsmøde d. 12. maj.
Valgforsamlingen skal holdes d. 15. september.
Valgkursus: Karsten, Karen og Lisbeth melder sig til, så de kan blive helt sikre på de
nye valgregler.
Der var en drøftelse af, hvorvidt det er muligt at få et fuldtalligt menighedsråd ved
det kommende valg og muligheden for at sammenlægge menighedsrådene for Alling
og Tulstrup. Det kommende orienteringsmøde vil blive afgørende for vores stillingtagen.
c. Stillingtagen til hvordan vi behandler debatoplæg om fremtidens gudstjenester.
Behandles på møde sammen med de andre menighedsråd i pastoratet.
d. Fælles menighedsrådsmøder i pastoratet.

Vi bliver nødt til at afholde 2-4 fælles menighedsrådsmøder om året.
Vi holder et fællesmøde d. 20. februar og d. 28. maj kl. 19-22 i Tulstrup Præstegård.
Fælles opgaver er sogne-/kirkeblade, fælles hjemmeside, Facebook, Kildebjergopgaven, fremtidens gudstjenester og studietur.
e. Andet.
Bendt deltager i udvalget for årets studietur.
7. Formandsgruppen.

8. Eventuelt.

9. Næste møde(r).
a. Fastlæggelse af møder for 2020
Vi holder menighedsrådsmøde d. 19. marts.
Kirkesyn d. 9. juni kl. 17.00. Vi spiser sammen bagefter.

Deltagere: Lisbeth Graae, Anja Tarp, Karen Hedin, Bendt Svendsen og Karsten Iversen.

Referat godkendt den 9/1 2020:

