Referat fra ekstraordinært MR-møde, Aalestrup menighedsråd, mandag d. 15. juni 2020 kl.16.00
Tilstede: Flemming Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Lisbet Primdahl, Margit Laugesen, lnga 56rensen,
Per Bisgaard, Karen Margrethe Sørensen, Knud Geert Sgrensen, Niels Peter Sørensen

1.

Referat fra sidste møde underskrives

2.

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 5 rettes

3.

til: Fremlæggelse af kvartalsrapport og månedsopgørelse

Godkendelse af budget.
Budget for 2021for Aalestrup sogns menighedsråd, Vesthimmerlands Provsti, myndighedskode
8904, CVR 44288028 godkendt.

4.

Vedtagelse af ønsker ud over budget.

højskolesangbøger
Planter på kirkegård
Nye

kr. 15.000
kr. 25.000

Hækplanter
kr. 25.000
Enmandsbetjent sugekop til flytning af plænesten kr. 14.668
kr.98.745
Udskiftning af

løvsuger
gravsteder

Nyt skiltesystem

Udskiftning af belægning sti langs
LØbende reparation af
Maling af

Sognehuset

kirkemur
plankeværk

5.

kr. 20.000

kr. 50.000
kr. 45.000
kr. 40.000

Fremlæggelse af kvartalsrapport og månedsopgØrelse.
Kassebeholdning til drift ultimo maj i alt kr. 155.706.
Heraf er ca. kr. 100.00 at forvente brugt på indkøb af blomster og gran.
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5.

Drøftelse af regler for udlån af Sognehus.

a. Formål huset kan benyttes til.
b. Eventuel betaling.
Tidligere udarbejdet regulativ gennemgået, drøftet og tilrettet.

o
o
o

Sognehuset kan lejes jf. regulativet for kr. 700

toiletter og køkken.
(ML)
nødvendige
rengøringsartikler.
Der indkøbes rengøringsvogn, som indeholder
En lejeaftale kan opsiges indtil 6 måneder før aftalen, hvis menighedsråd eller præst
Lejer fejer og støvsuger i anvendte lokaler, aftørrer borde, rengør

har brug for lokalerne.

Ovenstående regler er gældende fremadrettet fra dags dato.
NPS

7

.

opdaterer og gennemskriver regulativet.

Behandling af forslag om at afholde udendørs "skumringssang" i juni.
Skumringssa ng L.7 .2O kl. 16.30 på græsarealet ved sognehuset.

Jette Moeslund indrykker annonce.

8.

Valg

Endnu ingen tilsagn om at stille op.

9.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a. JUNCKERS har besigtiget gulve i de 2 sale. Gulvenes stand skyldes, at de er lakeret. (KGS)
b.

Vesthimmerlands Vand har via advokat tilbudt kr. 1250 for 30 års leje af areal brugt til
pumpe. (KGS)

c.

Løvsuger besigtiget. Den lider af en række alvorlige mangler og skavanker. Den vurderes

udskiftningsmoden. (KGS)
Visøger om andel i S%-midler. (HJT)

d. Vedr. transport af jord ved begravelser:

Problem kan afhjælpes ved anskaffelse af rammer.

Der indhentes tilbud. (KGS)

10. Eventuelt.
I
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