Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, torsdag d. 22. oktober
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k|.16.00

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

1.

Referat fra sidste møde underskrives

2.

Godkendelse af dagsorden.
Punkt 7 udsættes
Som pkt. 7 indsættes: "Beslutning om handleplan for løsning af problemer med trådløst headset,
Sognehuset"

3.

Evaluering af valget.
PB er

4.

førstevalgte og indkalder som sådan til konstituerende møde for det nye menighedsråd.

Planlægning af MR-møde d.LL.november med det nye råd.

Tentativ plan:
17.00 Gl. råd mødes
17.30 Nyt råd støder til og orienteres om indholdet af diverse poster
L8.15 Nyt råd konstituerer sig. Afgående medlemmer stiller spisning an
18.30 Spisning
19.30 Overlevering af opgaver og erfaringer
PB planlægger

5.

6.

forplejning.

Status på økonomi. (HJT)

a.

Kassebeholdning til drift ultimo september 2020 kr.187.643

b.

Kvartalsrapport godkendt.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner.

a.

Forslag om transmission af julegudstjenester

til Sognehuset. (FM)

Beslutning tages af det nye menighedsråd.

b.

Møde omkring ansatte

- praktikant

og fleksjobber. (PB)

c. Toni regner med at være på fuld tid omkring 1.11.20 (PB)
d.

Efter begæring afholdes lønforhandling med ML og hendes fagforening. (PB)
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e.

Motortruck, kirkegård, er brudt sammen.
ForsøB på reparation vurderes perspektivløst. (KGS)
Ny truck kan anskaffes til kr. 100.000 + moms - kr. 10.000 for gl. maskine
HJT søger Provstiudvalgte om tilskud fra §5-midlerne.

f.

Brandsikring Danmark er fremkommet med tilsyneladende et fordelagtigt tilbud på

håndtering af vores brandsikring.
KGS og HJT nærlæser

tilbudet.

g.

Alle Helgen holdes 2 gudstjenester med forudgående tilmelding.
Medarbejdere og NPS har planlagt gudstjeneste til brug med - og uden salmesang.

h.

Juleaften holdes 3 gudstjenester
Også hertil er tilmelding.

-

kl. 13.30, L4.45 og 16.00.

Der skal synges. (NPS)

i.

Forslag fra Foreningen Norden med navne

til fælles arrangement i foråret 2021

(LP):

i. Billedkunstner Simon Aaen. Har udsmykket flere kirker og sognehuse
ii. Ansat ved folkeuniversitetet, historie, Finn Seidelin
iii.

7.

teolog Johannes Værge

Beslutning om handleplan for løsning af problemer med trådløst headset, Sognehuset.
NPS kontakter Faber.

Hvis det skønnes nØdvendigt, kan disponeres for kr. 4000 uden inddragelse af menighedsrådet.

8.

Eventuelt.

a.

Margit, Jette og Vagn får abonnement på Menighedsrådsforeningens Blad.

Ref. 23.10.20 NPS
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