Referat fra ekstraordinært MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d.27. mai

2O2O kl.L7.OO

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

L.

Referat fra sidste møde underskrives

2.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3.

Resum6 af møde med Provstiudvalget d: 20. maj.

a.
b.

c.
d.
e.

Provstiudvalget accepterervores budgetunderskud.
Vores budget er fortsat gældende.
Retningslinjen er, at der skal være kr. 400.000 i kassen. Vi har ca. kr. 150.000.
Provstiudvalget har ikke midlerne i år til at fylde op.
Menighedsrådet er ikke pålagt at spare beløbet op.
Daglig drift fungerer fint.
Provstiudvalget fastholder kritikken af styringen af byggeriet.
Kritikken går primært på, at PU ikke har været inddraget i beslutningerne om
overskridelser.
Der skal omkonteres således, at alt, der vedrører byggeriet, overflyttes til denne del af
regnskabet.

4.

Behandling af forslag om at købe fliser fra hovedgaden

til senere nedlæggelse

a. Omkring kirken eller
b. På stien ned mod maskinhuset. (PB)
Menighedsrådet opgiver tanken om, at lægge fliser rundt om kirken.
Vi handler 160 m2 af fliserne fra hovedgaden å kr. 2O/m2
De lægges på lager og planlægges som erstatning for belægning på gangen, der strækker
sig fra kirkepladsen, op langs Sognehuset til den tværgående gang ved plænegravstederne.

c. Vi accepterer Kai Elkjærs tilbud på kr. 5.600 excl. moms for optagning, palletering og
transport af fliser til lagerplads ved kirkegården.
PB kontakter Kai Elkjær og beder ham gå i gang straks.

5.

6.

Beslutning om ansættelsesmåde for murere

til reparation af kirkemur.

(PB)

a.

Provstiet har givet afslag på vores ønske om at ansætte Poul Monrads sjak.

b.

Vi indgår aftale med murerfirma bl.a. for sådan at sikre garanti på arbejdet. (PB og

KGS)

Behandling af forslag om at kØbe 20 børnebibler som dåbsgaver, pris kr.280 pr. stk. (NPS)
Anskaffes.
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7.

Behandling af forslag om at afholde udendørs "skumringssang" en gang i juni.

Viafuenter regerings udspil om, hvor mange, der må forsamles.

8.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a. Toni er blevet opereret.
Der er ansat afløser med kendskab

9.

til fagområdet.

b.

Robotklipper ved præstegård er etableret.

c.

Der indrykkes annonce i næste nummer af Vesthimmerlands Avis, som angiver nyt
tidspunkt for møde vedr. menighedsrådsvalg, L9.8.20 kl. 19.30 i Sognehuset. (LP)

(KGS)

Eventuelt.
I

ntet.
Ref. 29.05.20 NPs
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