ALLING MENIGHEDSRÅD

Dato: 6/6 2019

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

Formandens initialer:

Kl. 19.00 i Tulstrup Præstegård.

Dagsorden
Pkt. 1
Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 2
Godkendelse af referat
Pkt. 3
Meddelelser mm.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt om usikre gravsten
som behandles under ”Kirke og kirkegården”.

Referat fra sidste møder blev godkendt og underskrevet.

Sognepræst Jesper Hanneslund i Ry er af biskoppen blevet konstitueret som kirkebogsførende sognepræst for Dover, Alling og Tulstrup
Pastorat.
Biskoppen har i brev af 27. maj meddelt at følge menighedsrådenes
anbefaling og ændre præstestillingen i Dover, Alling og Tulstrup Pastorat, således at der tilknyttes en bistandsforpligtelse i Ry Pastorat
på 25%.
Dette behandles senere under kommende fælles menighedsrådsmøde
i DAT-pastorat.
Der har været afholdt indledende budgetsamråd, og økonomien er
generelt god i Skanderborg Provsti. Der er nu fremkommet en del
flere investeringsønsker, og der skal foretages en prioritering.
Ligningsbeløb til vores sogn var blevet indregnet på grundlag af
dette års budget uden regulering for, at vi for 2019 havde bedt om en
nedsættelse på 50 t.kr. for at nedbringe frie midler.
Efterfølgende har vi modtaget meddelelse fra provstiet om, at ligningsbeløbet rettes til normalt niveau, men det er endnu ikke blevet
indlagt i budgetsystemet.

Pkt. 4
Regnskaber, budget og administration mm.

Punkt 4a. Fremlæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for
2020.
Budgetbidrag for 2020 blev gennemgået.
Driftsudgifter er budgetteret med 480 t.kr.
Ligningsbeløb er indlagt af provsti med 430 t.kr., men forventes jf.
mail fra provstiet reguleret til normalt niveau på 480 t.kr.
Det foreløbige budget for 2020 - afleveret i dataarkivet d. 28-052019 16:06 - blev godkendt.
Punkt 4b. Revisionspåtegning og revisionsprotokol for årsregnskabet for 2018.
Den uafhængige revisor erklæring på årsregnskabet for 2018 blev
kort gennemgået. Der er ingen forbehold eller kritiske bemærkninger. Påtegningen blev taget til efterretning.
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Revisionsprotokollen side 8-127 om årsregnskabet for 2018 blev forelagt. Der er ingen kritiske bemærkninger.
Revisionsprotokollat blev taget til efterretning og underskrevet.
Punkt 4c. Besvarelse af provstiets prioritetsspørgsmål.
Vi gennemgik og besvarede provstiets spørgsmål om økonomisk prioritering.
Besvarelsen fremsendes til provstiet.
Punkt 4d. Regnskabsinstruks.
Som konsekvens af ændring af konstitueringen på sidste møde blev
bilag 3 Underskriftsside for menighedsrådet opdateret.
Der er ikke fremkommet andet materiale.
Pkt. 5
Kirke og kirkegården

Punkt 5a. Kirkesyn.
Den 22. maj 2019 blev foretaget syn over Alling kirke og kirkegård.
Referat er blevet fremsendt, og videresendt til provstiet, da der ikke
er fremkommet bemærkninger.
Punkt 5b. Usikre gravsten.
Konklusion blev at eventuelt usikre sten skal identificeres og gravstedsejere underrettes. For bevaringsvarige gravsten og sten i lapidariet mm. må udgift afholdes af menighedsrådet.
Punkt 5c. Afløsning for graver.
Der er indgået aftale om afløser under sommerferien.
Punkt 5d. Indstilling om etablering af kirkegårdssystem.
Det blev vedtaget at igangsætte etablering af kirkegårdssystem, samt
at graver kan modtage afregning for yderligere 30 timer til oprettelse
af data mm. ved etableringen. Samlet pris kan blive op til 20 t.kr.

Pkt.6
Aktiviteter og opgavefordeling

Der er fælles menighedsrådsmøde i DAT-pastorat den 11. juni om
fremtidens kirkeliv og ansættelse af sognepræst. Materiale er fremsendt.
Årets studietur afholdes 8 september, og indbydelse forventes snarest fremsendt.

Pkt. 7
Formandsgruppen

Pkt. 8
Eventuelt

Der har ikke været afholdt møder. Næste møde forventes afholdt i
september.

Der var ikke andre punkter til behandling.
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Pkt. 9
Næste møde(r)

Tilstede

Næste møder er aftalt til:
29. august og 14. november.

Lisbeth Graae, Anja Tarp, Karsten Iversen, Bent Svendsen, Karen
Hedin og Benjamin Würtz Rasmussen.
Endvidere deltog regnskabsfører Birgit Nielsen til og med punkt 4.

Afbud fra

Tulstrup, den 6/6 2019

underskrifter
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