Referat fra MR-møde, Aalestrup menighedsråd, torsdag d. 23. april

2O2O kl.L7.O0,

telefonmøde

Tilstede: Flemming Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Lisbet Primdahl, Margit Laugesen, lnga Sgrensen,
Per Bisgaard, Karen Margrethe Sørensen, Knud Geert Sørensen. Niels Peter Sørensen

1. Godkendelseafdagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af regnskab for 2019. (Se bilag)
Årsregnskab 2Ot9 for Aalestrup Sogns menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti iVesthimmerlands
kommune, Myndighedskode 8904 CVR nr. 44288028 godkendt.

3.

Godkendelse af kvartalsrapport. (Se bilag)

Godkendt.

4.

Menighedsrådsvalg.

a.

Kommentarer eller spørgsmål til de med den endelige dagsorden udsendte oplysninger fra
kursus i Aars d.27.febr.

b.

Drøftelse af, hvad der skal i Kirkebladet om MR-valget.
LP

c.

skriver artikeltil kirkebladet. Sender forud teksten til menighedsrådet.

Fastsættelse af tidspunkt for orienteringsm6det.

9.juni k|.19.30.

5.

Beslutning om, hvem der fremover skal trykke vores kirkeblad.

tilbud. (Se bilag).
Deadline for indhold af Kirkebladet er 1".maj.
PB har indhentet 3

Vesthimmerlands Avis billigst og valgt.
PB skriver til Vesthimmerlands Avis, RABØL grafisk produktion og Hobro Lyntryk med orientering.

6.

Drøftelse af overtagelse af fliser fra hovedgaden på grundlag af indhentede oplysninger. (Bilag
kommer fra FM og PB)
Pkt. udsættes

til næste møde.

Der indhentes tilbud på optagning mv. fra Kaj Elkjær og Erik Nielsen.

7.

Stillingtagen til brugeres gæld til Kirkegården.
Der er udeståender på knap kr. 5000.

Problemet ser ud til at løse sig.

Side 1 af 2

Eventuelt.

8.

a.

Budgetønsker skal være inde senest 6.5.20 kl. 18.
Ønskerne skal behandles på mødet 13.5.

Junimødet rvkkes frem ti|4.6.20.
b.

Der skal laves indbydelse til valgmødet 15.9.20
Muligheden for personlig invitation til alle valgberettigede undersøges (LP)

c.

Foredrag 28.10.20 i samarbejde med Norden og Ældresagen starter kl. 16.00

d.

Orientering om besigtigelse af skrukke klinker i præstegården v.

KGS:

Skrukke fliser varmes løse og genlægges.
Der opsættes nye fliser på vægge i brusenicher.

tage kontakt til leverandør af klipperobot og aftaler tid for nedlægning af kabel.

e.

KGS

f.

Reparation af kirkemur

Provstiet har bevilget beløb til vedligeholde over en årrække.
Vi har kr. 35000 stående på konto til formålet.
PB

tager kontakt til "Poul Monrads sjak" og sætter dem på opgaven.

Ref. 24.04.20 NPS
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