Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, torsdag d. 15. marts 2018 k!.16.30

Tilstede: Karen Margrethe Sørensen, Knud Geert Sørensen, Flemming Markussen, Hans JØrgen Taankvlst,
Lisbet Primdahl, Niels Peter Sørensen
Per Bisgaard deltog i punkterne

L,2 og 5 m *

n

Afbud fra: lnga Sørensen

Følgende ændringer

til dagsorden:

Der tilføres pkt. 2: Afklaring vedr. lockout

Lukket mØde:

t.

Afklaring af spørgsmålet om snerydning.
a. Hvem har ansvaret hhv. uden for og på kirkegården.
Udenfor kirkemuren er kommunens ansvar.
lndenfor kirkemuren er kirkens ansvar,

b.

Eventuel betaling for at stå til rådighed,
Snerydning udliciteres. Vi forholder os tiltilbud på kr. 4500 alt inkl./sæson.
KGS

2.

undersøger forholdene nærmere.

Afklaring vedr. lockout
PB skaffer overblik over, hvem der er omfattet samt sørger for orientering

Ordinært møde:

3.

Godkendelseafdagsorden.
Godkendt med tilføjelse af punkt 2

4.

Revisionsprotokollat, behandling samt underskrift,
Behandlet og godkendt som udsendt.

5.

Godkendelse af køkkenindretning i ny tilbygning.
Udsendte tegning, som var udfærdiget i samarbejde mellem KS, LP og Henning Pilgaard, godkendt.
KS og LP deltager på Food Expo, Herning, for yderligere inspiration.
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6.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner

a.
b.
c.

Medarbejdere vælger medarbejderrepræsentant til menighedsrådet.
Folkekirkens Familiestøtte vil gerne komme og orientere om arbejdet.
LP giver valgmulighed mellem 8.5.18 og 12.6.L8
Underholdning på Åglimt imaj måned d.å.
"Det syngende postbud", Hvam, spørges. (LP)
Evt. spørges Aalestrup skoles børnekor. (LP)

d.

Licitation på nyt sognehus.
Tegninger er ved at være klar.

e.

Samme håndværkere som til præstegården indbydes.
Der mangler indledere til Skumringssang.
Opgaven ligger i regi af Aktivitetsudvalget.

f.

PB opfordres til snarligt at indkalde til møde.
Transporter (kirkegård) i stykker.

Reparationvil beløbe sig til kr. 12-15.000.
o
b.

h.
i.

j.
k.
I.
m.

Det sættes i gang. (KGS)
Margit kan disponere over kr. 5000 til nødvendige engangsinvesteringer
Sammen med Henning Pilgaard er lavet plan for træfældning i præstegårdshaven. (KGS)
Tirs. 20.3.18 kl. 13,00: Førstehjælpskursus.
Varighed ca. 3 timer. (KGS)
KGS har lavet styrehåndtag til katafalk.
Årsmøde på Nyborg Strand 8.-10.6.18.
Hvis en har lyst er muligheden åben.
Jette Moeslund skal have ansættelseskontrakt.
PB er endelig kommet igennem til FUV.
Løsning forventes meget snart,
Vagn Laursens ansættelsesforhold afklares/ordnes. (PB)

7.

Stillingtagen til ønske om supplement af Højskolesangbøger,
Der indkøbes ca. 20 stk. (LP)

8.

Stillingtagen til ønske om rådighedsbeløb til koret.
Der afsættes kr. 4500/år til diverse aktiviteter.

9.

Eventuelt.

a.

Problemer med kirken lydanlæg - det summer og antenner til sendere knækker.
Der indhentes tilbud på nyt anlæg. (NPS)

b.

Stillinge som afløser for NPS er endnu ikke slå op.
rer sig i Stiftet
Ref.

20.j.18

NPS
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