Referat MR-møde, Aalestrup menighedsråd, onsdag d. 11. januar 2022k1.t6.30
Tilstede: Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundal Nielsen, Martin Haubro Jensen, Per Bisgaard, Margit Laugesen,
Marie Kristensen (ny graver), Flemming Markussen, Hans JØrgen Taankvist, Niels Peter Sørensen
Afbud: Anette Sørensen

1.

Referat fra sidste møde
U

2.

nderskrevet

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

3.

Nyt fra AMS.

lntet

4.

Nyt fra kasserer, HJT

Økonomien tegner fint

5.

Nyt fra kirkeværgen, FM

a.

Der indkøbes nyt

-

og suppleringsservice,

Der købes diverse bakker, fade, servicevogn mv, som beskrevet i bilag.
Det sikres, at servicevogn er i god kvalitet og med store hjul.
Beløbsramme kr. 15.000

b.

Teknikskab færdiggøres af elektriker i uge 3.
Ditto el ved orgel og opsætning af lys på kirkens loft

c

Der monteres varmelegeme i skab

til hjertestarter.

ML sørger for mærkat på hjertestarter med angivelse af adresse,
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6.

Nyt fra NPS

a.

-

Udendørs højttaler

leverer vi acceptabel kvalitet?

Faber bestilles til opsætning af rummikrofon

b.

-

pris max. kr. 5000

Kirkens hjemmeside
På kort sigt: hvordan bestyrer vi hjemmesiden under NPs udsendelse?

MHJ opdaterer. NP og MHJ sætter iværk.
På længere sigt: har hjemmesiden en

form og struktur, som skal fortsætte eller skal der

nytænkes?

fortsætter med at opdatere hjemmesiden året ud.
Der sigtes mod ny løsning - gerne i samarbejde med nærmeste sogne
Herom indkaldes til møde iSognehuset3.2.22 kl. 19.30.
PB indkalder.
NPS

c.

Status op

til

NPS

orlov

Der er knyttet kontakt

d.

til Susanne Troelsgaard.

Beslutning om indkøb af bærbar kirkenet-pc
NP bestille bærbar km-pc + dockingstation.

e.

Fyraftensm6de med konfirmandforældre og vikarpræst den 3.2.22 kl. 17.00
Efter mødet byder menighedsrådet på samvær med vikarpræst Susanne Troelsgaard

f.
7.

Gospelarrangement flyttet til 23. marts 2022.
Dette giver en ekstra omkostning på kr. 2500.

Nyt fra kontaktpersonen,

a.

PB

Orientering om ansættelse af ny graver
Lønforhandling afslutte og kontrakt underskrevet

b.

PC

tilgraver

ML overtager sin arbejds-pc
Der indkøbes pc

til

til kr. 500.

MK.

Desuden indkøbes mobiltelefon
ikke er på arbejde.

til

MK og 6n mobiltelefon

til medhjælperne til brug, når MK
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8.

Nyt fra enkeltpersoner og udvalg
a

Orientering og stillingtagen kisteflytning fra kapeltil kirke ML/AMS (bilag 2-7)
ML og MK foranstalter fremvisning af relevante alternativer

b.

-

bl.a. varenr. 9411918

Serviceaftaler maskinpark, MHJ
Det undersøges nærmere, hvorledes der afregnes for transport af maskiner, døgnservice,
samt pris og procedure ved slibning af hækkeklipper mv.

c.

Mobilepay, AMS
Der arbejdes fortsat på sagen.

d.

Coronapåvirkning Aalestrup Kirke og Sognehus, AMS
Tirsdagscafe, skum ringssa ng og menighedsmøde udsat/aflyst

9.

Eventuelt.

a.

Visionskursus 26.L.22 i Viborg
AMS deltager. Plads til flere.

b.

Menighedsrådet markerer ML's afsked iforbindelse med menighedsrådsmødet9.2.22

Ref. 71.01.22 NPS
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