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Dato 8 marts 2017 
Sted Aale Sognehus 
 
Fraværende    METTE 

 

Dagsorden - Mødepligt 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. revisoren Tina T vil præsentere regnskabet 2016: 

Besparelsen i år skyldes den manglende olie regning. 
Tørring mangler at gøre deres regnskab færdig, vores regnskab kan først blive færdig når deres 
er, det vil have indflydelse på momsen, men det sker i denne uge. 
Får vi store uforudsigelige udgifter, kan vi altid få penge af provstiet. 
Når vi samler ind i kirken skal der et bilag med til regnskabet. Beløbet går den gang til 
folkekirkens nødhjælp.  
Udkastet til regnskabet er forhåndsgodkendt den 8 marts 2017 kl 20,45, vi venter på 
momsregnskabet fra Tørring. 
Budgetmødet mandag den 22.maj kl 19. 

3. Orientering / Information 
 
3.1. Formand. 

Kommer under punkterne senere 
Hvornår kan kirkeværgerne mødes med feks Gerd. Per finder en dato til syn 30 eller 
31marts kl 10.30  
 
 

3.2. Kirkeværge 
 
3.2.1. Aale 

Hækken tages op, afbestilt 1000 planter 2000 sættes til efteråret på grund af 
personale situationen. Traktoren repareres, løvsugeren er ødelagt, Alex og Phillip er 
holdt. lokalhistorisk låner vores lokaler, frugttræer er plantet 
 

3.2.2. Linnerup  
lysgloben er på vej kommer 15-3 kl 16. De vil placere den hvor den skal så for at den 
kan være i vatter, så lysene ikke drypper. Hvor skal den stå? 
 
 

3.3. Kontaktperson 
 
 

3.4. Udvalg 
 
3.4.1. Præstegård 

der er blevet malet og slebet gulv 
 

3.4.2. Aktivitetsudvalg (inkl. kirkeblad) 
konfirmand dagene i kirkerne er blevet byttet rundt i kirkebladet.  
Til foredraget om Luther, skal der tilmelding til hos Annie og Inger.  
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3.4.3. Liturgiudvalget (inkl. kirkeudvikling)  
 
 

3.5. Graver 
 
 

4. Præst 
 sorggruppen startet i dag, her i sognehuset 6 personer god start 
 Konfirmand udflugt sammen med Viring. de skal til Århus. salmebogstillæg er bestilt i Tørring. 
Projekteren er i orden nu. 
 

5. Regnskabsfører 
 
 
 
 
 
 

6. Punkter til debat (D) / beslutning (B) 
 
6.1. (D + B) Samarbejdsudvalget med Tø/H og ansættelsen af ledende Graver. 

Møde sidste mandag.  ? kirketjener eller en ledende graver. Satser på den ledende graver. 
Ledende g skal lede og fordele det på kirkegården. Camilla tager computer arbejdet.  Presset 
på mandskab, Merete Ullum har talt med Henning Justesen som vil være vikar. Omkring 
Kirketjeneren: ingen ændring i Åle og Linnerup. 
 
 

6.2. (D + B) 
Forpagtningsaftalen- der skal laves en ny-  allersenest første halvdel af april måned: 
Ole har talt med forpagteren. Han vil fortsætte, men billigere. Det er under forhandling. 
 

6.3. (D + B) 
betaling af vikarer- ifølge stift/provsti må der ikke betales kørepenge hvad gør vi når det 
nærmest er umulig at skaffe vikarer, hvis der ikke betales for kørsel: 
Hvis vi betaler kørepenge indberetter vi dem til skattevæsenet. Der betales kørepenge, hvis 
det er behov for det. 
 

6.4. Betaling af Helle for hjælp af it ( skal der betales en fast løn for 12 måneder eller betaling for 
udført arbejdesopgaver: 
200 kr. pr ydelse vil være ok. ved f.eks. opslag på hjemmesiden og infotavlen. Per kontakter 
Helle. 

6.5. taksterne: 29500kr.+ honorar 2000kr. pr it bruger  ialt.355000 
6.6.   formand, sekretæren og kasseren bruger IT. Formanden 13100 Kasser 10875  

næstformand 2000  sekretær 1900   kirkeværgekontaktperson 7625. Der er mulighed for at 
betale vedvarende praktisk hjælp til arrangementer.  
 

6.7.  
Datoer for de kommende møder   22-5 budget og alm møde. 19-6 
 
 
 



 

Aale Bygade 28, Aale, 7160 Tørring, www.aalelinnerup-kirker.dk Side 3 af 5 

7. Eventuelt 
Grundlovsdag skal vi have Jørgen og Tue 
4 maj. Vi deltager, vi er først på ruten: der er tale og kaffe i år, Der var sidste år 40 deltager. 
 
 

8. Godkendelse af referat 
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Dato ______________ for godkendt protokolreferat. 

Menighedsråd underskrift herunder. 
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Bilag 

 

 

Oplysning 

Kommende MR møder: 
    22 maj 2017 kl. 19:00-22:00 
 

Andet: 
 
 
 
 
 

 

 


