ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 24/1 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.

Der var en velkomst til sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen,
som vores provst har konstitueret fra 1. januar.
Sidst i december var der møde med Benjamin, Erik Bredmose, provsten og de tre formænd fra menighedsrådene. På mødet blev aftalt en
række praktiske forhold samt givet en kort orientering om de 3
sogne og de hidtidige aktiviteter.
Fra Provstiet er modtaget meddelelse om midlertidig aftale med personalekonsulenten for Silkeborg Provsti, da vores konsulent er fratrådt.
Endvidere er modtaget meddelelse om, at provstisekretær fratræder.
I biskoppens nyhedsbrev for januar omtales at mange præstestillinger bliver ledige, og at menighedsrådene derfor har en opgave med
at sikre attraktive stillinger og opgaver for nye præster.

Pkt. 4
Regnskaber, budget og administration mm.

Pkt. 5
Kirke og kirkegården

Pkt.6
Aktiviteter og opgavefordeling

På forespørgsel fra vores regnskabsfører om kommentarer til frie
midler ønsker vi oplyst, at 50 t.kr vil blive anvendt i 2019 jf. vedtaget budget, samt at der henlægges 150 t.kr. til udskiftning af varmeanlæg.

Flytning og fordeling af leveret ral til grave og stier har været drøftet
med vores graver. Runa kan/ skal rekvirere maskinassistance til
denne opgave.

Vi har ikke i Alling Kirke særlige arrangementer i dette forår.
Gudstjenesteliste for pastoratet for jan -marts er nu udsendt.
Der bliver et sognemøde den 14. marts, hvor Benjamin vil fortælle
om sine kartoffeltyskerrødder, og der planlægges i forlængelse heraf
en sogneudflugt til Frederiks Sogn.
Vi er positive overfor Benjamins forslag om familiegudstjenester og
lørdagsdåb.
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Pkt. 7
Formandsgruppen

Der har været formandsmøde den 4. december om formulering af
indstilling til biskop og provst om den fremtidige struktur.
Referat er udsendt.
Forslag til indstilling foreligger nu til godkendelse i alle menighedsråd i Ry-bladet.
Indstilling blev kort drøftet og vedtaget.

Pkt. 8
Fastlæggelse af møder i 2019

Ordinære møder i menighedsrådet og kirkesyn for 2019 blev fastlagt. Se særskilt vedlagte bilag.
Der må forventes yderligere møder i forbindelse med ansættelse af
ny sognepræst.

Pkt. 9
Eventuelt

Der var ikke andre punkter til behandling.

Pkt. 10
Næste møde(r)

Næste møde blev aftalt til torsdag den 7. marts 2019.

Tilstede

Benjamin Würtz Rasmussen, Lisbeth Graae, Karsten Iversen, Bent
Svendsen, Søren Sørensen og fungerende stedfortræder Karen
Hedin.

Afbud fra

Anja Tarp

Tulstrup, den 24/1 2019

underskrifter
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