Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, torsdag d. 25. juni 2019 kl.17.30
Tilstede: Jette Moeslund, Karen Margrethe Sørensen, Inga Sørensen, Flemming Markussen, Hans Jørgen
Taankvist, Per Bisgaard, Lisbet Primdahl, Knud Geert Sørensen, Niels Peter Sørensen

1. Referat af foregående møde underskrives.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Status og planer for anlægsarbejder. (FM)
NPS forlod mødet pkt. 3a-c
a.
b.
c.
d.

Haveanlæg præstebolig.
Flisegang hus-garage.
Opsætning af plankeværk mellem præstegårdshave og sognehus.
Erstatning af plankeværk med hæk mellem kirkegård og sognehus.
Pkt. 3a-d: Hvilsom Maskinstation får opgaven jf. tilbud af 24. juni 2019 – dog minus
flisegang mellem præstegård og garage.

e. Afskærmning omkring pumpestation.
Kommunen laver afskærmning og afholder udgifter.
Mgh. sørger for beplantning, der dækker plankeværk.

f. Fældning af 3 træer på fællesplænen. Overslag kr. 50.000 + moms.
Der indhentes et tilbud 2. (KGS)

4. Status på opfølgning af provstesyn. (FM)
a. Maling af rum bag kirkens orgel.
Tilbud fra 3G, kr. total 12.750, godtages.
b. Udskiftning af 2 yderdøre mod syd. Sat i værk efter tilbud fra Torben Halkjær kr. 25.000
Tilbud godtages.
5. Behandling af ønske om hækkeklipper, kærrebrænder og grensaks på skaft.
Der bevilges kærrebrænder, akku-motorsav, grensaks på skaft og hækkeklipper.
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6. Planlægning af opmåling af arbejdet på kirkegården. (PB)
Torsdag 27.6.19 holdes forberedelsesmøde m. provst m.fl.
Margit Laugesen, LP og PB deltager.

7. Drøftelse af behov og mulighed for rengøringshjælp til ny tilbygning til Konfirmandhus.
Punktet udsættes.
8. Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.
a. Høstgudstjeneste 22.9.19. Frokost i Sognehuset efter gudstjeneste.
b. I forbindelse med korarrangement 26.10.19 søges om at flytte søndagsgudstjenesten
27.10.19 til lørdag 26.10. som afslutning på korarrangementet.
NPS søger på menighedsrådets vegne om tilladelse.
c. Orientering om, at de 2 aktivtavler fungerer med forskellige it-løsninger, hvorfor man ikke
uden videre kan flytte fra den ene til den anden.
d. Internet i Sognehuset: PB søger klarhed over, hvad vi har og bestiller fibernet, hvis ikke det
er lagt ind.
e. HJT gjorde opmærksom på, at vores regning til TDC er stor.
NPS undersøger, om vi kan nøjes med fibernet og sløjfe fastnettelefonerne.
Emnet sættes på dagsorden ved augustmødet.
f.

PB mindede om ekskursion til Løgstør 8.9.19. Fortsat stemning for ideen. PB arbejder
videre.

g. Aften med Norden. Forslag om at spørge Birgitte Arendt. (LP)
9. Eventuelt

Ref. 26.6.19 NPS
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