Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 7. august 2019 k|.17.00

Tilstede: Karen Margrethe Sørensen, Hans

JØrgen Taankvist, Per Bisgaard, Lisbet

Primdahl, Knud Geert

Sørensen, Margit Laugesen, Niels Peter Sørensen

Afbud: lnga Sørensen og Flemming Markussen

1,.

Referat af foregående møde underskrives.

2.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3.

Godkendelse af ansættelse af ekstrahjælp på kirkegården uge 29.

Godkendt.

4.

Stillingtagen tilvikarhjælp mens Margit er på kursus, 3 dg. uge 35 og 2 dg. uge 37. (PB)
Bevilget.

5.

Stillingtagen til hvorvidt lapidariet fortsat skal bruges, i så fald om de store sten bør sikres. (ML)
Farlige sten sikres. (ML)

Mht. fremtidige planer besigtiger mgh. lapidariet på næste møde.

6.

Stillingtagen tilforslag om at indføre samme afstand mellem gravsten og græskant i plæne/
parkområdet for at gøre området mere ensartet. (ML)
Forslag godtaget.

Gravstedsindehavere orienteres
(ML)

-

der henvises bl.a. til arbejdsmiljø i forbindelse med grandækning.

Ordning indføres i kirkegårdsvedtægten og udføres hen over tid. (ML)

7.

Anskaffelse og installering af robotplæneklipper
M

til præstens have. (KGS)

uligheder blev drøftet.

Beslutning henlægges til efter færdiggørelse af anlægget.

8.

Orientering om forløbet med placering af pumpestation.

(KGS)

Flytning er ikke mulig.
KGS svarer på Provstiudvalgets skrivelse
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9.

Kommende arrangementer samt aftaler og opgaver desangående.
29.august k|.19 Budgetsamråd

a.

lS og KMS sørger

b.

for forplejning

30.august Mindedag for flynedskydning
Program forelagt. PB tovholder.

c.

T.september k|.19: Foreningen Nordens jubilæum
Entre kr.50.
LP

d.

finder tovholdere.

8.9.19Menighedsrådetsstudietur
Program fremlagt og drøftet. (PB)

e.

ll.september kl,19.30: Niels Peter Sørensen om sin seneste udsendelse
Annonce og omtale. (NP)
Forplejning. (LP)

f

.

22.9.L9 Høstgudstjeneste
Frokost. (LP og KMS)

g.

1.10.19 eftermiddag: Aalestrup Seniorer låner Sognehuset til arrangement med Erik
Sommer

h.

22.-23. november: Folkekirkens FamiliestØtte

I

i.

kke yderlige information.

11. marts 2020: Fælles arrangement med Foreningen Norden.
Mgh. foreslår Lisbeth Filtenborg: "Bibelens kvinder" pris 3.500 kr.
LP

j.

kontakter Kirsten Bollerup

Ansøgning fra Aalestrup Seniorer: 13.juni 2020 kl. 12-23 grill og De grå Synger samt
13.oktober 2O2O k1.16-22 bespisning, som købes udefra, og "Toner af guld"

Godkendt.
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10. Status på byggeri og anlæg.

a.

Orientering v.

b.

lT og fastnettelefoner:

LP

Fiber til Sognehuset bestilt hos ENllG. (PB)
Vi planlægger at opsige Scale-aftalen med TDC, herunder nedlægge fastnettelefonerne og

overgå tilfiber-forbindelse og mobiltelefoni i såvel Sognehuset som Præstegården.

c.

Vesthimmerlands Maskinskovning fjerner træer og stubfræser. Kr. 49.000 + moms.
Hertil kommer beskæring af gren på blodbøg. (KGS)

L1. Godkendelse af kvartalsrapport. (HJT)
Udvalgte punkter afdækket.
Godkendt.

12. Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.
Kontakt til ekstra højttaler i våbenhuset genetableres af Faber. (NPS)

Afløsermikrofon volder problemer. NPS kontakter Faber.

13. Eventuelt.
lntet.
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