Referat fra ekstraordinært MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 4. juni 2020 k!.16.00
Tilstede: Flemming Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Lisbet Primdahl, Margit Laugesen, lnga Sørensen,
Per Bisgaard, Karen Margrethe Sørensen, Knud Geert Sørensen, Niels Peter Sørensen

t.

Det årlige syn af kirke og kirkegård med deltagelse af MR-rådet samt byggekyndig Carsten
Maltesen. Både præstebolig og sognehus er for kort tid siden blevet synet, sognehuset af
kirkeværge og arkitekt og graver.

2.

Opfølgning på synet med drøftelse af eventuelle mangler. Carsten Maltesen deltager også her.
Kirken:

a.

Der ønskes bedre belysning i kor.
Der afsættes kr. 10.000 til projektet. Hessellund inddrages.

b.

Fugt under nederste bænk i skibets sydside.
lkke alarmerende. Ordnes, når maler er i rummet.

Kirkegården:

a.

Der ønskes kr. 25.000

b.

Til etablering af flisegang op langs Sognehuset ca. kr. 50.000
Hertil indhentes 3 tilbud - Erik Nielsen, Kai Elkjær og Kristian Hansen. (PB)

til planter - gravsteder og kirkegårdsareal.

Sognehuset:

a. Trægulv i de 2 store sale virker slidte i bemærkelsesværdig
KGS

grad efter blot ca. % år brug.

tager emnet op med Henning Pilgaard.

3.

Referat fra sidste mØde underskrives

4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

5.

Redegørelse for den øjeblikkelige økonomiske status. (HJT)

Status 30.4.2O

-

driftsmidler ca. kr. 200.000. Heraf er ca. kr. 100.000 øremærket til indkøb af gran,

blomster mv.
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6.

Fremlæggelse af regnskab for 2019. (HJT)

Efter omkontering udviser regnskab 2019 et overskud på kr. 643
Regnskab 2Ot9

for

Aalestrup Sogns Menighedsråd, Vesthimmerlands Provsti, Vesthimmerlands Kommune,
Mynd ighedskode 8904, CVR-n

r 44288028

Godkendt.

7.

Fremlæggelse af budgetforslag for 2021. (HJT)

Udmeldte ligningsbeløb: kr. 2.356.000
Det fremlagte budgetforslag udviste et underskud på kr. ca. 45.000
Kasseren sættes på opgaven at finde de nødvendige besparelser bl.a. med fokus på

a.

FAlCK-abonnement

-

vi har en dækning, som ligger ud over den pligtige.

b. omkostninger til fortæring
Budget 2021- godkendes på ekstraordinært møde 15.6.20

8.

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

9.

til behandling 15.6.20

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a.

Konfirmationer udsat til lørdag L2.9.2O

b.

Forhandling vedr. timepris ved renovering af kirkemur taget op med Carsten Christensen.

Viatuenter. (PB)
l-0. Eventuelt.

a.

På næste møde, 15.6.2O, genoptages arbejdet med at lave regulativ

for benyttelse og leje

af Sognehuset.

b.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde mandag 15. juni kl. 16.00
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