Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 30. oktober 2Ot9 k1.17.00
Tilstede: Flemming Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Per Bisgaard, Lisbet Primdahl, Knud Geert Sørensen,
lnga SØrensen, Margit Laugesen, Niels Peter Sørensen
Afbud: Karen Margrethe Sørensen

1.

Referat fra foregående møde underskrives.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes pkt. 3c: Kvartalsregnskab

3.

Drøftelse af den Økonomiske situation. (HJT)

a.

Den øjeblikkelige situation
20% af ligningsbeløbet, svarende

til kr. 400.000,

skal være i kassen.

Kasseren estimere at der ultimo december d.å. vilvære kr. 390.000.

Det undersøges, om udgifter

til behandling for borebiller dækkes

af forsikringen. (KGS)

Menighedsrådet accepterer op til 2 ugers ekstra hjælp på kirkegården i forbindelse med
grandækningen.
Forinden spørges provstiet, hvor udgifterne kan konteres. (PB)
ML laver opBØrelse over aktuelt timeforbrug.
PB

b.

og

LP

holder møde med provsten 5.11.19 om opmåling af kirkegården.

Budget 2020
Godkendelse af budget udsættes til endeligt budget foreligger

-

c.

ekstraordinært møde 13.11.19 kl. 16.00.

Kvartalsregnskab

Godkendt.
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4.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a.

Tilbud på varmekilde til våbenhus, 1400 W stråleovn m. timer

-

kr. 5000

Udsættes.

b.

til sognehuset - kr. 17.616.
Der skal i sammen forbindelse laves el-attest til kirkerum og Sognehus, som skal hænge
synligt for brugere. (KGS)
Der er indkøbt lovpligtigt brandudstyr

c. Skruk klinker i præstegård fæstnes i uge 7.
d.

Problemer med at åbne boks til kirkebøger. PB kontakter Realskolen for løsning.

e.

Udvalg for Tirsdagscaf6 har lagt program frem

f.

Vagn og Måneskinstrioen spiller på Åglimt 13.11.19

g.

Ønske om montre

Udsættes

til udstilling ifoyeren.

til næste

til april2020.

(LP)

mØde

h.

Menighedsrådsmøde 75.1.20 kl. 17.00.

i.

Aktivitetsudvalgsmøde 29.11.19 kl. 9.00 iSognehuset.

j.

2O2O

er der menighedsrådsvalg

12.5.20 holder me n ighedsrådet orienteringsmøde.
15.9.20 opstillingsmøde
17.11.20 valg

5.

til menighedsråd

Ønsker om lån af Sognehus.
Fol

kekirkens

Fa m il

iestøtt e 5 / 2 / 20 kl.8-2 1 oe

26 I

5

I 20 kl. 18-2 1

Godkendt.
Låner folk udefra Sognehuset, forventes det, at lokalet afleveres støvsuget og ryddeligt.
Skal stole sættes i depotet, løser kirkegårdens personale denne opgave.

9.

Eventuelt.
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