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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
26. november 2014
kl. 19.30 i præstegården

Blad nr. 11
Formandens initialer:
pfp

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer
Som formand blev Poul Flou Pedersen genvalgt.
Som næstformand blev Rikke Højen genvalgt.
Som kasserer blev Helle Skriver nyvalgt.
Som kontaktperson blev Rikke Højen genvalgt.
Kirkeværgerne Villy Jensen, Regnar Jensen og Kirsten Jensen
blev genvalgt.
Som sekretær blev Herluf Christensen genvalgt
Som underskriftsbemyndigede blev formand og næstformand
genvalgt.
Mødeplan for menighedsrådsmøder i 2015 blev godkendt

2. Konstituering

3. Forslag til mødeplan 2015
4. Diverse meddelelser og indkommen
post

5. Regnskabsrapport 3. kvartal

6. Redskabsfaciliteter for graverne

7. Grøn kirkegård, herunder tilbud fra
'Gravsten med samvittighed'
8. Tilbud på mobilabon. og -telefoner

9. Personaleforhold

10. Kommende arrangementer

11. Nyt fra udvalgene
12. Eventuelt

Forskelligt indkommet post blev gennemgået.
Der har været indbrud i graverhuset i Stenild, hvor computer og
router blev stjålet. Det undersøges hvordan vi skal forholde os i
forhold til forsikring og selvrisiko.
Kvartalsrapport efter 3. kvartal blev fremlagt og udgifterne
svarer fint til budgettet.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 blev gennemgået og
de indeholdte bemærkninger blev taget til efterretning,
hvorefter den blev underskrevet.
Vi har ud fra matrikelkort fået afklaret, at kirken er ejer af
jorden ved Stenild kirke, hvor vi ønsker at bygge redskabshus.
Der er aftalt et møde med arkitekt Kibsgaard om muligheden
for arkitektrådgivning på byggeriet.
Vi tilslutter os en samarbejdsaftale med Genbrugsgravsten.dk
om afhentning og evt. genbrug af gravsten fra sløjfede
gravsteder på alle tre kirkegårde.
Der indkøbes en ny bærbar computer til brug til undervisning og
mødevirksomhed i præstegården.
Der er indhentet tilbud på nye mobilabonnementer. Det drøftes
igen på næste møde.
Gravermedhjælperen ønsker at blive fritaget for snerydning,
når hun har vagt. Der laves i stedet aftale med en privat
entreprenør og hendes løn reguleres derefter.
De kommende arrangementer blev omtalt.
Et forslag til indsamlinger i det kommende kirkeår blev
godkendt.
Der blev orienteret fra møde i kommunikationsudvalget.
Vi drøftede muligheden for genopretning af udskredne diger.
Intet

Rørbæk, den 26. november 2014. Mødedeltagere:
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