januar 2018 kl'16'30
Referatfra MR-mode,Aalestrupmenighedsrid,onsdagd. 10.
HansJorgenTaankvist,
F|emmingMarkussen,
KarenMargretheSorensen,
KnudGeertSorensen,
Ti|stede:
NielsPeters0rensen
LisbetPrimdahl,PerBisgaard,
IngaS@rensen,
deltog,sarligt mhp' pkt' 4'
MargitLaugesen

L. Referataf foregiendemode underskrives'
af dagsorden.
2. Godkendelse
pa en kvote30
om ansattelseaf sognemedhjelper
Derindsettesnyt pkt. 11: Forslag
Evt.rykkestil pkt. 12
Godkendt.
af konfirmandhuset'
fremleggertegningertil udvidelse
3. HenningPilgaard
CarstenMaltesendeltogi punktet'
godkendt.
grundPlan
Fremlagte
Vi arbejderevideremed detaljerne'
af grandekningsforl0bet.
4. Evaluering
Derer ogs6fremadrettetbehovfor ekstrahjelp med grandekning.
Det er vigtigtat vare i god tid med planlagningen'
ansvar.
er graverens/lederens
og afuikling
Arbejdetstilrettelaggelse
menighedsrddet'
Ved ansettelserorienteres/inddrages
m6lsetningen,
Grandekningtil 1. s. i adv.er fortsat
om barbar PC(KGS)
af Margitsansogning
5. Behandling
Godkendt.
af pc og Officepakke'
Der bevilgesop til kr. 6000til anskaffelse
af ansettelseaf organist'
6. Godkendelse
i r6det.
(PB,LP,IS
og NPS)fremleggestil vedtagelse
indstilling
a. Ansettelsesudvalgets
JetteMoeslundansattessom organistp6 kvote70'
7. Statusp6 byggeri(KGS)
af presteg6rdgir godt' Man er ca.1 ugeforanplanen'
Byggeriet
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til i januar
af projekter,somvi f6r engangsbelob
g. Droftelseaf tidspunkterm.v.af igangsettelse
2018.
o. Renoveringaf kaPelkr'23'I25
lgangsetteshurtigstm uligt
kontakterog planleggermed
KGS,LPog MargitLaugesen
og
murerMartinChristensen
m a l e r3 G
af hekke kr.25'000
b. Udskiftning
arbejderpi sagen'
MargitLaugesen
af tArn kr.27.000
c. BelYsning
KGSforanstalterpr6veopstilling'
9. Ansettelseaf kirkesanger.
a. Nedsettelseaf udvalg
sorgerfor opslagi lokale
pB,lS,LPog NPSudformerstillingsindhold,
Ansettelsesudvalg:
aviser,samtalerog ansettelse'
Alt sammens6 hurtigesom muligt'
om hanvil vikarierelengereend til 1.3.18.
HvisnodvendigtsporgesVagnLaursen,

af km-pctil berbar km-pc(NPS)
om opgradering
af ansOBning
10. Behandling
over3 6r, en kmpcer inkl'
som afskrives
ca.kr.3.300,
o. Merprisinkl.dockingstation
programmerog support

.

Godkendt.

pi en kvote30
om ansettelseaf sognemedhjalper
LL. Forslag
- o.a.opgaverg7r det fordelagtigt,
at
diakonale
Nye,udvidedefysiskerammer,mangeuopdyrkede
ansettesognemedhjaelPer.
godkendt.
Forslag
laveropslag,udvelgertil
pB,lS,LPog NPSudarbejder
stillingsbeskrivelse,
Ansettelsesudvalg:
samtaleog ansetter.

Side2 af 3

12. Eventuelt.
i l0betaf fo16ret2018.(KGS)
a. Der planlaggesopf6lgendehjertestarterkursus
m'm' til brugfor bOrnunder
borneboger
tegnemateriale,
indkOber
b. MargitLaugsen
gudstjenesten.
n6r der er forbrug
l@bende,
for at indk@be
placering
og sOrger
ML finderhensigtsmessig
ellersvind.
for del i hostoffer,kr' 985,37
Aalestrup
Takfra KFUM-spejderne
A
u.

4.2.18.
organistJetteMoeslundbydesvelkommeneftergudstjeneste
Avis'
settes i Vesthimmerlands
Indbydelse
pA
sodt.
vin
og
bydes
I Konfirmandhuset
af annonce.
og indrykning
sorgerfor arrangementet
LP
lS
og
KS,
Udvalg:

e. Byeni Byenindbydestil foredragom NPSafghanistantur'
DerserveresPizza.
NPSplanleggerdato med ledelsefor Byeni Byen'
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