Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, tirsdag d. 24. september 2019 kl.17.OO
Tilstede: Karen Margrethe Sørensen, Hans JØrgen Taankvist, Per Bisgaard, Lisbet primdahl, Knud Geert
Sørensen, lnga Sørensen, Margit Laugesen, Niels peter Sørensen
Afbud: Flemming Markussen

1.

Referat af foregående mØde underskrives.

2,

Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes pkt. 7a: Orientering om regnskab for byggeri.
Punkterne 7 og 8 behandles som de første

7.

Redegørelse for den øjeblikkelige økonomiske situation. (HJT)
Der er pt, kr. 282.000 i kassen. LØntræk ved månedsskifte ca. kr. 150.000
Grandækning medfører udgift på kr. 70180.000

Kommende renteudgifter kr. 80/90.000
Kassen tilføres kr. 20L.O0Olmå ned.
Økonomien løber akkurat rundt.

for resterende del af 2019, hvor balance fremgår tydeligt måned for måned.
Herunder også oversigt over forbrug af lønsummer,
HJT laver oversigt

Pkt. 7a: Orientering om regnskab for byggeri. (Lp og KGS)

Murer er fremkommet med "gl. regning" på kr, 100.000 for bl.a. vinterbeskyttelse.

8.

Fremlæggelse af opmåling af arbejde på kirkegård. (ML)
ML indsamler tal og mål

til brug for opmåling af kirkegården med det formål at få tal for den rette

bemanding.

Side 1 af 2

3.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a.

Der er indkøbt puslebord. (LP)

b.

Jalousilåge, kapel, ordnet, (KGS)
Have, Sognehus, og have, præstegård, etableres ioverensstemmelse med den godkendte
skitse.

c.

stillingtagen tilflytning af hegn tages op til behandling på efterfølgende
menighedsrådsmøde.
NPS

d.

4.

forlod mødet.

Telefoner og dataforbindelse flyttet.
Fiber lægges ind i Sognehuset torsdag 26.9.tg

Beslutning om indkøb af gryder og mikroovn til Sognehus.
LP køber 28 l. microovn i COOP

5.

for kr. 1195 og en 10 og 15 l. gryde i BTKSEN

Fremlæggelse af revisonsprotokollat. (HJT)

Godkendt

6.

Fremlæggelse af revisorpåtegning. (HJT)

Godkendt.
Menighedsrådets underskrift på referatet gælder også som underskrift på punkterne 5 og 6.

9.

Beslutning om at følge Kirkeministeriets vejledning om gravminder (lapidariet).
Udformningen af lapidariet f6lger "Vejledning om registrering af gravminder m.v.".

10, Underholdning på Aaglimt i november.

a.

Forslag: Troels Laursen
LP

b.

spørger Troels Laursen

Andre forslag:

?

11. Traktement til Budgetsamråd 8.oktober.
a. Smører vi selv eller køber vi smurte "madde/'?
Vi smører selv med rullepølse og ost.

12. Eventuelt.

a.

Det undersØges, om det er muligt at ansætte en fleksjobber.
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