Dato

9. august 2022 kl. 17.00 – 21.00

Sted

Aale Sognehus

Der serveres lidt spiseligt på et tidspunkt
Fraværende
Ann Louise Christensen

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2.

Orientering / Inf ormation
a. Formand

2.1.1 Aale Bygade 32 - grunden købes f or et symbolsk beløb; Skødet laves af MHR
advokat og tinglyses.
Grunden kommer til at ligge hen som den altid har gjort
2.1.2 Gert Brunse trapper ned; hans f irma overgår til en medarbejder; som derf or vil
overtage kalkningen
2.1.3 Førstesalen på præstegården:
Der er udarbejdet en beskrivelse af arbejdet - den er videresendt til PU, som har
godkendt beskrivelsen.
Der er bedt om tilbud f ra 2 håndværkere, som gerne skulle have givet tilbud inden
udgangen af august.
2.1.4 Valgf orsamling 20. september 2022 kl. 19.00.
Der er styr på f ormaliteterne. Alle er villige til genvalg
Der er også styr på suppleanter
2.1.5 Der er lavet en bog om provstiets kirker, som f orf atterne gerne vil promovere via
f oredrag - vi ser tiden an
3.

Kirkeværge
a. Aale - intet at bemærke

Energianlægget og planlægningen heraf - alt går ef ter planen
Kort debat omkring indf ørelse af f jernvarme…
4.
5.
Alt ok

Linnerup - intet at bemærke
Kontaktperson

6.

Udvalg
a. Præstegård
i. Se punkt 2.1.3
b. Aktivitetsudvalg

Ref erat f ra mødet
Teatergruppen Jævn 12/10
Else, Harry, Per og Maria hjælper
7.
8.

Liturgiudvalget (inkl. kirkeudvikling)
Intet at berette
Graver
Robotklipperen kører i præstegården

Hækkene er klippet på begge kirkegårde
Der ønskes lidt værktøj til begge kirkegårde, så der kan laves små reparationer uden at
skulle bruge arbejdstid på at køre til Tørring - bevilget
Personalet har et stort ønske om at f å nye stole til personalerummet - det er bevilget;
AM undersøger muligheder til næste MHR
Der trænger til kraf tig oprydning på begge kontorer - kirkeværgerne skal hjælpe
graveren
Kapellet i Aale trænger til opf riskning, så det sidste f arvel kan blive en god oplevelse.
Personalet vil udf øre arbejdet i løbet af vinteren.
9.

Præst

Intet at bemærke
10. Regnskabsf ører
Intet at bemærke
11. Punkter til debat (D) / beslutning (B)
a.
Sogneudf lugt - Alt er planlagt; LØ har styr på udf lugten
b. Stole og borde hos Birthe og Ole
Hvor kan vi have vores borde og stole henne ef terf ølgende?
Vi vil f ørst spørge de nye ejere om det hele kan blive stående - EK spørger
Vi drøf tede f orskellige løsninger - bl.a. f orsamlingshuset; eller spørge ud i lokalområdet
om nogle kan hjælpe.
Alternativt Genbrugsbutikken i RM
AM og AP hjælper med at f lytte
12. Teater Jævn - jvf . 2.4.2
13. Nye mødedatoer resten af 2022
20. september kl. 16.30
8. november kl. 17.00
14. Eventuelt

Opsatser til kirkebænkene i Aale - HHF laver et f orslag
Glascontaineren skal ikke f lyttes over på Aale Bygade 32, når grunden nu tilhører kirken

15. Godkendelse af ref erat

BILAG: Alle vedhæftet som særskilte dokumenter

Dato ___.___________ for godkendt protokolreferat
Menighedsråd underskrift herunder.
Per Heller

Else Kristensen

Harry Holm Frederiksen

Anni Kloster Andersen

Arne Poulsen

Ann Louise Christensen

Lis Østergaard

Maria Bech Tuominen

