Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, tirsdag d. 19. januar 2O2L k1.15.30 (Skypemøde)
Tilstede: Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundal Nielsen, Martin Haubro Jensen, Maria Dalsgaard, Flemming
Markussen, Hans Jørgen Taankvist, Per Bisgaard, Margit Laugesen, Niels Peter Sørensen

1.

Referat for sidste møde
- Spørgsmå1, godkendelse og underskrift

Mødet blev holdt som Skypemøde, hvorfor underskrivelse af referat fra mødet 2.L2.2020 blev
udskudt til næste fysiske møde.
NPS bad om, at evt. kommentarer herunder forslag
udsendelsen af referatet.

2.

til rettelser fremkommer i forbindelse med

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3.

Nyt fra formanden.

a.

Kurser

Mange kurser for menighedsrådsmedlemmer er udsat eller omlagt til virtuelle møder.
Kursus for nye medlemmer.
75.3.21: Kursus for formænd og næstformænd.

2.3.21:

Vedr. øvrige kurser rundsender AMS links.

b.

Nuværende regler og drøftelse af muligheder- Corona
AMS rundsender link til de sidste anbefalinger vedr. Corona.
Kor, babysalmesang og strikkecaf6 er indtil videre aflyst.

c.

Fastsættelse af honorarer
AMS kontakter Farsø menighedsråd og provstiet for at høre
Punktet genoptages på næste møde.

d.

til praksis andre steder.

Kurser-førstehjælp
Vi afholder kursus i 2021.
GLN kontakter kursusudbyder og skaffer oplysninger om muligheder og pris.
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e.

Mødedatoer2O2L:
Tirsdag 19. januar, kl. 16.30
Onsdag den 17. februar, kl. 16.30
Onsdag den 17. marts, kl. 17.00
Onsdag, den 21-. april
Tirsdag den LL. maj,
Tirsdag, den 8. juni
Tirsdag den 10. august
Onsdag, den 8. september
Onsdag den 6. oktober

Onsdag den 3. november
Tirsdag, den 7. december

4.

5.

Økonomi.
Nyt fra kasseren,

HJT

a.

Konto i Nordea flyttes til Jutlander Bank

b.

Ultimo 2020 udviser driftsregnskabet et overskud på ca. kr. 150.000

Nyt fra Niels Peter

a.

Meddetnyeberegningsgrundlag-7,5m2 pr.gudstjenestedeltager-kandervære24
personer i kirken + personale

b. Gudstjenester må max. vare 30 minutter.

c.

Kun 4 har meldt tilbage, at de ønsker, at deres børn deltager i minikonfirmandundervisning
i år.

Derfor er undervisningen aflyst.

d.

Fra uge 4 hjemmeundervises konfirmanderne.
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6.

Nyt fra kirkeværge, FM

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen fortog
I foreløbig 1år benyttes denne løsning.
b.

c

7.

.

19.1,.21,

ML indhenter tilbud på 2 nye jordkasser - højde 61. cm. Op til kr. 10.000 afgives bestilling.
Ellers behandles emnet på kommende menighedsrådsmøde.
FM afklarer hos murer Carsten Christensen, hvilke udeståender vi har.

d

Der er i2027 kr.45.000 til reparation af kirkemur.
FM indgår aftale med Carsten Christensen.
Herunder beses skade på murens sydvestlige del.

e.

Hans Leegaard bestilles

Nyt fra kontaktperson,

-

tildækningen af grav. Pris kr. 1500.

til at tætne Velux-vindue, Gl. Konfirmandhus.

PB

Aalestrup Kirke som Samfundstjenestested
Enigheden om, at ideen ergod, men pt. harvi ikke ressourcerne
PB

8.

tilat

løfte opgaven.

melder tilbage til Kriminalforsorgen

Nyt fra udvalg og enkeltpersoner

a.
9.

Aktivitetsudvalgsmødet er udsat.

Eventuelt.

lntet.
Ref.20.07.21
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