Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, torsdag d. 23. maj 2019 k!.18.30
Tilstede: Jette Moeslund, Karen Margrethe Sørensen, lnga Sørensen, Flemming Markussen, Hans Jørgen
Taankvist, Per Bisgaard, Niels Peter Sørensen
Desuden deltog graver Margit Laugesen

Afbud fra: Lisbet Primdahl, Knud Geert Sørensen

1.

Referat af foregående møde underskrives

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3.

Provstesyn den 23. maj

-

opfølgning

Præstegård:

a.
b.

der anskaffes 2 robotter. (FM oe PB)
Lene og NPS udarbejder forslag til udformning af have og afskærmning til areal i forbindelse
med Sognehuset.

c.

f.
g.

vedr. pumpestation (ad. pkt. 5): mgh. beholder arealet og lader kommunen dække/yde
tilskud til beplantning og belægning. FM kontakter kommunen.
der laves serviceaftale for genveksanlæg. (PB)
menighedsrådet har ansvaret for snerydning frem til indgange i præstegård samt til garage.
Der lave aftale med ekstern entreprenør/havemand. (PB)
Kirkegården rivergrus l gang pr. uge.
ordningen, hvor Lene Fisker betales for l times rengøring pr. uge af præstekontor

h.

fortsætter.
for afregning af vand og varme afventes udspil fra provsten.

d.
e.

Kirke og kirkegård:

i,
j.
k.
4.

borebiller itagværk, kirke, behandles partielt. (ML)
defekt ventil udskiftes. (ML)
@vrige nye mangler

jf. synsrapport vurderes af fagfolk og der indhentes tilbud. (FM oe

PB)

Opfølgning på svar fra provstiet vedr. personalebehov på Aalestrup kirkegård
Der aftales tid for opmålingsmøde. (PB)

5.

Salg af jord

til VHK vedr. pumpestation

Se pkt. 3c

6.

Menighedsrådet afholder sommerudflugt

-

dato, program mv.

8.9.2019 efter gudstjeneste.

Programforslag:L4gstØr, nyt sognehus ved Løgstør kirke, kanalsejllads mm. (PB)
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7.

Maling eller udskiftning af døre eksisterende konfirmandhus
Døre (2 stk.) mod syd udskiftes. (FM oS PB)

8.

Program for indvielse af Sognehuset
Udkast fremlagt og som sådant godkendt.

Fyldestgørende program følger.
Estimeret budget kr. 20.000.
Der laves annonce og pressemeddelelse. (lS, ML, PB)
9.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner

a. Bus Himmelske Dage: PB tilmelder 6 personer
b. JM aftaler frihed med PB. NPS orienteres om datoer og afløsere.
c. PB undersøger regler for bl.a. rådighedsbeløb for organistvikarer.
10, Økonomiog budget,

HJT

Budget fremlagt.
HJT, LP og PB følger op på budgettet.
Organist bevilges eksternt repræsentationsbeløb på kr. 5000

11. Køb af robotplæneklipper til præstegården

- tilbud

7500 kr. + 2500 kr. til opstilling

Se pkt. 3a

12. 12. Køb af trailer til kirkegården - tilbud ca. 5500 kr.
Der bevilges trailer, presenning og næsehjul. Listepris i alt kr. 6160.

13. Eventuelt
a.

ML laver på næste møde en prioriteret gennemgang af kirkegårdsvedtægten - særligt mhp.
fremtidig håndtering af lapidarium, samt hvad vi gør med gravsten, som skal bortskaffes.

b.

Der har være vandskade i Sognehuset. Der er meldt til forsikring og udbedring er iværksat.

c.

PB undersøger, hvornår nye borde og stole leveres.
7.6.19 flyttes mØbler mm. fra gl præstegård til Sognehuset.

d.

Brug for ekstra hænder om formiddagen.

lG*-* 9
Ø

M«

re-.a

n*,{L/

)-z<4.
Ref.24.5.19

NPS

Side 2 af 2

