Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 15. december 2O2l kl.15.30
Tilstede: Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundal Nielsen, Martin Haubro Jensen, Anette Sørensen, Per Bisgaard,

Margit Laugesen, Flemming Markussen, Niels Peter Sørensen
Afbud: Hans Jørgen Taankvist,

1,.

Referat fra sidste mbOe.

Underskrevet

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Gennemgang og drøftelse af forslag

til

nye vedtægter for Aalestrup Kirkegård/AMS

Godkendt som fremlagt - med smårettelser

4.

Valg for det kommende år i menighedsrådet

Formand (hemmeligt valg)
AMS

b.

Næstformand (hemmeligt valg)
GLN

c.

Kirkeværge
FM

d.

Kasserer
HJT

e

Sekretær
NPS

f.

Kontaktperson
PB

g.

Underskriftberettiget sammen med formanden
HJT

h.

Byggesagkyndig
Carsten Maltesen

i.

Fastsættelse af honorarer for det kommende år
Uændret.
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5.

Nyt fra AMS

a.

Orientering om præstevikar for

NPS

Edith Susanne Troelsgaard Nielsen, Krejbjerg, ansat i Aalestrup sogn L.3,

b.

-

30.6.22

Coronatiltag
Vi følger regler om visning af coronapas

6.

Nyt fra kasserer v. AMS
Budget 2022 godkendt uden anmærkninger

7.

Nyt fra kirkeværgen, FM

a.

Orientering og stillingtagen til Rapport fra brandtilsyn mm.
Ved orgel er stik på stik. Rettes.
Brandsikring i kirkerummet er overdimensioneret.
Der skal ikke være kulsyre - alene vand.
iii. Kontakt på loft er skadet.
Kontakt skiftes og der opsættes led-belysning.
iv. Der indhentes assistance og tilbud på indbrudssikring af maskinhuset.
Hjertestarter er intakt, men der mangler varmelegeme i skabet.

i.
ii.

v.

Hessellund er sat på opgaven.

b.

Orientering og stillingtagen til teknikskab
Eksisterende skab tilpasses med lås, central strømafbryder og udluftning. (FM)

c.

Orientering og stillingtagen til Køkkenindkøb og indretning
De5 indkøbes stålfade, bakker/kurve

Service suppleres op

8.

til

til glas og kopper, vogn til afsætning og ens glas.

120 stk. (FM)

Nyt fra NPS
a

Aflysning af julegudstjenester for børnehaver og skoler

b.

Tvivl om det er muligt at udbyde minikonfirmandundervisning i år grundet corona og NPS
udsendelse.

Hidtidige undervisningsmedhjælper ønsker ikke længere at deltage.
Menighedsråd og præst skal finde ny løsning.

c.

Der holdes fyraftensmøde for konfirmander og forældre, hvor præstevikar præsenteres.
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9.

Nyt fra kontaktpersonen,

a.

PB

Orientering om ansættelse af ny graver
Ny graver endnu ikke fundet.

10. Nyt fra enkeltpersoner og udvalg

a.

Serviceaftale maskinpark/MHJ
Vi afventer 3. tilbud

b.

Orientering fra møde med Foreningen Norden/GLN
Der er indgået samarbejdsaftale.

c

Nyt skab til graverkontor/AMS
ML finder bud på anvendeligt skab.

d.

lnvitation til fejring af Biskop Henrik Stubkjær den 8. januar 2022/AMS
Fejringen er udsat

e.

Drøftelse

-

behov for ny katafalk/trolley/AMS

Lovgrundlag for flytning af kister fra kapel

til kirke fremlægges for menighedsrådet og der

skaffes priser på anvendelig trolley og katafalk. (ML)

f.

Fastsættelse af mødedatoer f or 2022
Tirsdag den 11. januar
ii. Onsdag den 9. februar
... I
1il. Tirsdag den 15. marts (fuldtallig - årsregnskab godkendes senest 1. april)
iv. Onsdag den 20. april
V. Tirsdag den 17. maj (samtidig syn af kirke og kirkegård)
vi. Onsdag den 8. juni (fuldtallig - godkende budget senest 15. juni)
vii. Onsdag den 17. august
viii. Tirsdag den 13. september
ix. Torsdag den L3. oktober (fuldtallig - godkende revisionsprotokol og påtegning +
i.

underskrive beslutningsprotokollen.)
X.

xi.

Tirsdag den 8. november (fuldtallig
Tirsdag den 5. december

-

konstituere)

MØdestart kl. 16.30
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11. Eventuelt.

a.

Valg

b.

Juleafslutning for personale 23.12.21. kl. 9.00

til provstiudvalg går om grundet procedurefejl.
Offentligt mØde 13.1..22. AMS, MHJ og evt. HJT deltager.

Ref. 17.1-2.27 NPS,2. udg.
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