Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 11. maj 2021 k|.15.30, kirkesyn,
k!. 16.30 ordinært møde
Tilstede: Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundal Nielsen, Martin Haubro Jensen, Maria Dalsgaard, Flemming
Markussen, Hans J6rgen Taankvist, Per Bisgaard, Margit Laugesen, Niels Peter Sørensen

1.

Det årlige syn af kirke og kirkegård med deltagelse af menighedsråd samt byggekyndig Carsten
Maltesen.

2.

Opfølgning på synet med drøftelse af eventuelle mangler. Carsten Maltesen deltager også her.
Rækværk algebehandles. (M L)

Maler forhøres om rækkevidden af de kr. 40.000, der er til rådighed til maling. (FM)

3.

Referat fra sidste møde
Underskrevet.

4.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

5.

Nyt fra formanden.

a.

Orientering om Niels Peters udsendelse
NPS udsendes ca. 15. marts

-

15. juni 2022. Han har orlov fra 1.3.

-

1.6.22.

Menighedsrådet afuenter udspil fra biskop og provst, hvad angår afløser for NPS i
orlovsperioden.

b.

lnvitation til budgetmØde ved Vesthimmerlands provsti den 26.maj kl. 19.30.
HJT, AMS og MHJ

c.

deltager.

Orientering og beslutningstagen om "Genautorisering af menighedsrådsbrugere" på DAP.
Autorisering fordeles som følger:

i. AMS gives fuld adgang
ii. HJT: løn, dataarkiv, fortrolig postkasse og fortroligt

arkiv

iii. PB: løn, fortrolig postkasse og fortroligt arkiv
iv. FM:fortrolig postkasse og fortroligt arkiv
v. ML: GIAS (hvis det er her, der skalgives adgang)
vi. NPS: dataarkiv, fortrolig postkasse og fortroligt arkiv
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6.

Nyt fra NPS
Onsdag 12.5. konfirmationsforberedelse sidste gang i dette skoleår.
Onsdag 12.5. fyraftensmøde for konfirmandforældre, hvor afuiklingen af konfirmationen 28.8.21

drøftes og p[anlægges.

7.

Nyt fra kasserer, HJT

a.

Oplæg

til budget

Gennemgået og drøftet:
Der søges om ekstrabevilling til:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Højskolesangbøger

"l-00 salmer"
Kirkemur
Maling af hegn
Filtdupper til stole og behandling af gulv, sal Sognehuset
Filtdupper ca. kr. 65 * 120 stole = kr. 7.800
FM indhenter tilbud på behandling af gulvet
Sti langs Sognehuset, syd.
Vi har fået kr. 41.000 til projektet.

Tilbud lyder på 58.700 + moms.

Godkendt.

8.

Nyt fra kirkeværge, FM

a.

Orientering, drøftelse og beslutningstagen omkring udbedring af gulv i Sognesale

Arkitekt Henning Pilgaard underspger muligheder for at hæve luftfugtigheden.
Tem peraturen sænkes i Sognehuset.

b.

Orientering, drøftelse og beslutningstagen omkring flisegangen/stien på kirkegården langs
Sognehuset
Se

9.

pkt.7,a,vi

Nyt fra kontaktperson,

PB

lntet nyt.
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10. Nyt fra enkeltpersoner og udvalg.
a.

I

nspirationsdag 18.05.202UAMS

AMS, MD og GLN snakker sammen.
PB sørger for mad og drikke.
Fællessang 16.05.2021-lAMS

ML finder klapstole frem
AMS unders6ger mulighed for ekstra stole.

l-1. Eventuelt.
Næste mØde 8.6.21 skal budget godkendes og rådet skalvære fuldtalligt.

Ref. L2.05.21 NPS
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