Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, tirsdag d. 04. august2O2O kl.17.00
Tilstede: Flemming Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Lisbet Primdahl, Margit Laugesen, lnga Sørensen,
Per Bisgaard, Karen Margrethe Sørensen, Knud Geert Sprensen, Niels Peter Sørensen

1.

Referat fra sidste mØde underskrives

2.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3.

Økonomi. (HJT)
Kvartalsrapport Bennemgået og godkendt.

4.

Justering af "Ordensbestemmelser på Aalestrup Kirkegård".

Ordensbestemmelser gennemgået.
I pkt. 1 og 2 tilføjes Aalestrup kirke.
N PS til retter og genne mskrive r bestemmelserne.

5.

Ønske om køb af kistetrolley, pris kr.20.000 eller katafalk med velour, pris kr.27.000.

a. Årsag: bedemand vil ikke længere flytte kiste fra kapel til kirke uden regning til pårørende.
b. Det er uhensigtsmæssigt at have kisten stående i kirken i flere dage. Det er for varmt og der
vil ikke være adgang for andre.
Menighedsrådet anskaffer ikke trolley.
Hvor vidt der indkøbes ny katefalk besluttes ultimo d.å.

6.

Drøftelse af udkast

til regulativ for Sognehuset

Lille Sal med adgang

til køkken kan lejes for kr. 350

Regulativ godkendt.

7.

Plan for genopstart af koret

Koret starter op med respekt for gældende vejledninger i forhold til corona.
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8.

Planlægning af orienteringsmødet den 19. august 2020

a. Der serveres kaffe med brød. (LP, lS, FM)
b. NPS ordstyrer
c. Økonomi(HJT)
d. Redegørelse for kontaktpersonens arbejde (PB)
e. Redegørelse for kirkeværgens arbejde (KGS)
f. Redegørelse for de generelle opgaver (LP)
6
b.

h.
i.

Orientering om gudstjenesten og den kirkelige undervisning (NPS)
Hvis muligt viser FM film, 15-20 minutter, om byggeri af Sognehus og Præstegård
Annoncering:
LP skriver i avisen
NPS annoncerer fra prædikestol og slår op på Facebook samt på hjemmesiden

i.
ii.

9.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a. Efterårsmøde på Kimbrerkroen 24.9.20
b. Tirsdagscaf6: Grundet corona flyttes sangarrangement med Frode Muldkjær (LP)
c. Babysalmesang starter op 27.8.20
d. HJT sender aftale om afregning for vand, varme og strøm i Præstegården til provstiudvalget
e. Fliser i medarbejderkøkken går løse. KGS har taget kontakt til Henning Pilgaard
f. Tipsystem til containere, der bruges ved jordbegravelse, er klar til montering (KGS)
g. Kaj Elkjær har lovet at montere låge, pumpestation, fredag 7.8.2O
h. Martin Christensen reparerer kirkemur prioriteret og så langt pengene rækker (PB)
i. Efter forhandling med 3F og med baggrund i kvalifikationer reguleres timeløn for
gravermedhjælperafløser, Bjarne, med ekstra kr. 8,00.

j. Graver Margit Laugesen har bedt om lønforhandling ad. 2021 (PB)
k. Orientering om håndtering af begravelser under coronarestriktioner
l. 12.9.2O 3 konfirmationer (NPS)

(NPS)

10. Eventuelt.

a.

Menighedsrådsmøder starter fremover kl. 16 og der vil ikke være servering.
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