Referat fra MR-mØde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 28. august 2019 kl.17.00
Tilstede: Karen Margrethe Sørensen, Hans JØrgen Taankvist, Per Bisgaard, Lisbet Primdahl, Knud Geert
Sørensen, lnga Sørensen, Niels Peter Sørensen

Afbud: Margit Laugesen og Flemming Markussen

1.

Lapidariet synes.

2.

Referat af foregående møde underskrives.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes pkt. 8b: Beslutning om vederlag

4.

til graver for ekstra arbejdsindsats.

Der træffes beslutninger angående lapidariet.
Farlige sten sikres. Der rettes henvendelse

Der rettes henvendelse

til stenhugger. (KGS)

til Lokalhistorisk Arkiv for hjælp til afklaring af, hvilke sten der er

bevaringsværdige og for at få historik hæftet på de enkelte sten. (LP)

5.

Status for opfølgning af emnerne fra provstesynet.
Flg. mangler:
a. Der er bestilt behandling

for borebiller på kirkeloftet. Kr. 29500 + moms.

b. Jalousilåge, kapel, renoveret. (KGS)
c. Ventilriste, kapel, udskiftet. (KGS)

d. Afrensning af hegn v. kirkegård udsættes.

e. Renovering af fuger, maskinhus, udsættes.

f. hegn mellem arealsognehus og præstegård er bestilt.

6.

Stillingtagen tilforslag om varmekilde ivåbenhuset.
Hessellund tages med på råd. (KGS)
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7.

lT og

telefoni på præste- og graverkontor fremover.

a. Beslutning om, hvordan vi fremadrettet ønsker netopkobling disse steder.

Fiber 100/100 mbit/s bestilt hos Fibia, til Sognehuset. (PB)
Hessellund sættes på opgaven at etablere tilstrækkelig wifi-kapacitet i Sognehuset. (PB)
Fiber 100/100 mbit/s i præstegården overtages af menighedsrådet.
b. Beslutning om opsigelse af fastnettelefoner samme steder.
Scale-aftale opsiges. (HJT)
Der købes mobilabonnementer til graver og præst hos TDC.

8.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a.

Menighedsrådets årlige ekskursion.
Program fremlagt. (PB)

b.

Beslutning om vederlag til graver for ekstra arbejdsindsats.
Engangsvederlag kr. 15000 bevilges.

c.

Lisbeth Møller ansat 8 arbejdsdage på kirkegården.

d.

HJT

e.

fremlægger på næste møde, 24.9.19, regnskab med særligt fokus på l6nomkostninger.

Affaldssortering ved Sognehus.
Der leveres kun spande til sortering, hvor der er beboelse.
Renovation kontaktes og forhøres, om Sognehuset kan kobles på Præstegården og spande
stilles ved pumpestationen, når der tØmmes. (KCS)
Ellers ingen sortering.

f.

Mulighed for at lægge kalender for bookning af Sognehus på nettet undersøges. (NPS)

g.

P-plads v. Sognehus ligger lavt.
KGS

forhører sig hos Klotrup Entreprenørforretning om mulighed for at etablere riste til

atuanding. (KGS)

9.

Beslutning om køb af 2 gryder og 1 mikroovn
LP

skaffer tilbud/priser

til køkken

i Sognehus.

til næste møde.

10. Eventuelt.
I
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