Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 2. december

2O2O

kl.16.30

Tilstede: Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundal Nielsen, Martin Haubro Jensen, Maria Dalsgaard, Flemming

Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Per Bisgaard, Margit Laugesen, Niels Peter Sørensen

7.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Referat for sidste møde
- SpØrgsmå1, godkendelse og underskrift

Godkendt og underskrevet

3.

Nyt fra formanden.

a.

Der udbydes kurser i anvendelse af DAP'en.
AMS undersØger muligheden for, at vi anvender DAP'en som kommunikationsplatform
- herunder muligheden for at sende sikker mail.

b.

Der vil blive udbudt kursus for kontaktpersoner samt nye menighedsrådsmedlemmer.

Datoer endnu ikke kendt.

4.

Økonomi.

a.

Nyt fra kasseren, HJT

Provstiudvaleet (PU) har af 5%-midlerne bevilget kr. 62.500 til truck.
Resten af udgiften, kr. 50.000, afholdes af kirkekassens frie midler.
Ultimo december 2020 forventes kassebeholdning på kr. 150.000

b.

-

200.000

Fastsættelse af honorarer
Forud for næste møde udsendes oplæg og der træffes beslutning, som sendes til

godkendelse i PU. (HJT)

5.

Nyt fra Niels Peter

a.
b.

Konfirmandforberedelsen har været aflyst pga. coronaudbrud.
Planlagt musical for konfirmander ijanua r 202'J. aflyst pga. m2-begrænsning som følge af
corona.

c.
d.
e.
t.
g.

Julegudstjenester for dagplejere, børnehaver og skoler aflyst pga. corona.
Gudstjenester på plejehjemmet har været aflyst pga. corona.
Der er tilmelding til årets julegudstjen ester 24.1,2. Kun ledige pladser tilbage i kirken til
gudstjenesten kl. 14.45.
Der planlægges opstart, hvis muligt, af minikonfirmander medio januar 2021..
FABER har udskiftet mikrofoner, Sognehuset.
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6.

Nyt fra kirkeværge, FM
Snerydning ved Martin Nielsen bestilt.

Port, maskinhus, serviceret og siden repareret af Portspecialisten, Nørager.
Tagrende, Blækhus, utæt. Hans Leegaard bestilles.

7.

Nyt fra kontaktperson, PB

a.

Lønforhandling, ML
ML forlod lokalet.
Med baggrund i kursus/opskoling bevilges ML kr. LO.7ot/år fra 2021,.

b.

Fleksjobtilbud.

l

flexjob løber ud nu.
Viforlænger ikke aftale med praktikant.

8.

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner

a. Julegudstjenester - forslag om transmission til Sognehuset.
PB

FM

tager kontakt til TV Midt-Vest og unders6ger muligheder.

FM kontakter Henrik Jensen og undersøger muligheder.
Ved transmission til Sognehuset er det menighedsrådets ansvar, at der sprittes af og gøres
klar.

b.

Aktivitetsudvalg

i.

Tirsdags-Cafd 8.12.2O
Kirkegård stiller borde og stole op.
FM og AMS sPrger for forplejning.

ii.
c.

Møde i aktivitetsudvalget i forlængelse af menighedsrådsmøde tirs. 19.1.21.
Vagn Laursen og jette Moeslund bydes med.

lnternationalt udvalg (volontørudvalg)
AMS indtræder sammen med Elsebeth Noe.

9.

Eventuelt.
Næste møde tirsdaet9.t.21. kl. 16.30.
lnden næste møde udsendes forslag til datoer for møder resten af 2021,. (AMS)

Ref. 3.1-2.20 NPS
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