Referat fra MR-møde trrsdag den 25. rnarts

J*lg.

Fraværende meo afbuo: Knud Sørensen
og Nieis peter Sørensen

Åd. 1. Referat underskrives på næste møde.
4d.2. Godkendt med rilføjetse af pkt. 4Å
Aci'3" a' Byggeuovaiget står for incikøb af
invenrar. uovaiget suppieres meci graver
Margit Laugesen.
Udvalget indkøber også planter mv' Præst
Niels Peter sørensen inviteres til at deltage
i udvalgets arbejde.
b' Flemming Markussen erstatter Knud sørensen
under dennes sygdornsperiode. c. per Bisgaard
,,De
spørger
Knaberkongen 061
Vise,, om de kan deltage i lndvielse
af sognehus søndag den 16"
eller
sønc{ag den
;uni
3C' juni' rndvieisen starter efter gudstjenesten.
d. intet at bemærke.

Ad'4' Per Bisgaard og Margit Laugesen gennemgik
deres rapport - baseret på optælling af
timer og
skønsmæssige vurderinger' Rapporten
u.iuir*r et overforbrug på 434 t!mer i r,orhold
til lønbudget for 201g.
Lisbet Prinrdahl' Flemrning Markussen
og Per Bisgaarci hoideimøde rned graver
fulargrt Laugesen onsdag
den 27' marts 15'00 - 17.00 for at indstirie
nyt tidsbudget fo.
2020.

Ad'4a' Ønsker fra graver Margit Laugesen:
Bevilget abonnement på magasinet ,,Kirkegården,,pris 350§ kr.
Der bevilges 10'000 kr til indkøb af
blomster og planter til sommersæsonen
2019(fornyelse).
Der
indarbejdes 25.000 kr til hækkeplanter
i budget 2020.
Ad.5a. Regnskab for momsberegning godkendt.

Ad'5b' Åarsregnskab ior Aaiestrup sogns
Menigherisråci i vesthimrnerianris provsti
i vesthirnmerianris
Kommune Myndighedskode 890:l cvn-nr.
442gg02g. Regnskabet for 2018 godkendt.
Åd'6. Tilbuddet fra Aars Borighus på kontorrnsbrer
tir 37.350 kr. accepteres.
Ad' 7' Til arie*te;"ing berettede for:"n=nc l-isbet
Pi'in:deh! cm rnenlghedsrådets arbejde
cg fcr,,rentninger. ti!
de næste år' som vil blive fremlagt for provstiet
på mødet som provstiet har indkaldt
til. Regnskabstal for
701,6 - 2018 samt budget 2019 fremlægges
ligeledes.

Åd'8' ved evaiueringen var der forskellige
meninger om bibeloversættelsen, som er
benyttet det sidste
halve år' Meningerne gik fra at den ,u,.
fo, "poppet" med for mange kraftige udtr.yk,
til at oversættelsen
et mere nuticiigt sprogbrug. præsten har
vaigfrrhecroÅ
cier irruges cien nye

:1':rt§å1j:l"n,o*

Ad'g' I efteråret er der arrangeret møde
med 4 nye fr:rtællere. Der er planlagt provstesyn
den 23. maj. per
Bisgaard orienterede om arrangement
den 30. august, hvor Lokalhistorisk arkiv,
Aalestrup Bibliotek og
rnenighedsrådet hclder et :'n!nde::"l"angement
for de "necskudte engelskelp+lske f!r;,,,sr"e,,. pe:"
tsisgaarc
orienterede ligeledes om et arrangement
med folkekirkens familiestØtte og skolerne
i
den sydlige del af
kommunen, som afholdes på Aalestrup
skole onsdag den 3. april.

'

Ad'L0' Der er indkommet forslag til underholdning
med musiker/sanger Anja Mandal, Aalestrup.

,' Ad.1i. ingrici Moth iaver kaffe. pr«. om vagter L,dsat tii næste wtR-møde.
Ad'i 2' intet at bemærke' Referat: Hans Jørgen
Taankvist

/

per Bisgaard mandag den
1. april 20L9.
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