Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 9. december 2008 i konfirmandstuen i Rørbæk.
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Rikke Højen, Ulla Drejer Trendholm, Vivi Provst
Jensen, Anders Koch, Niels Kr. Holmgård, Poul Erik Bundgaard, Villy Jensen, Poul
Flou Pedersen og Herluf Christensen (ref.)
Fraværende med afbud: Knud Erik Høegh

_________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Diverse meddelelser
Der tegnes abonnement på 40 eksemplarer af Ålborg Stiftsavis. Der tegnes abonnement på Landsforeningen af Menighedsråds blad til kirkernes ansatte. Der blev
bevilget 1.000 kroner til Nørager FDF til indkøb af luciadragter.
3. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter for menighedsrådet
Udsat.
4. Valg af ekstern bogføring
Der blev drøftet forskellige muligheder for ekstern bogføring. Der arbejdes videre med sagen.
5. Valg af pengeinstitut
Vi drøftede valg af nyt fælles pengeinstitut, idet de tidligere menighedsråd har
haft forskellige pengeinstitutter. Kasserer og formand indhenter tilbud fra to
lokale pengeinstitutter og træffer herefter aftale med det pengeinstitut, vi
fremover vil benytte.
6. Principper for bogføring, herunder oversigt over budget 2009
Det blev besluttet, at der ikke føres separat kontering i det fælles regnskab
for hver kirke med hensyn til indkøb til kirkerne, dog evt. undtaget større anlægsarbejder. Ordningen tages op til vurdering efter et år.
Indkøb under 1.000 kroner kan attesteres af graverne og præsten.
Præstegårdskassen er fortsat en del af den fælles kirkekasse. De hidtidige kasserere færdiggør regnskaberne for 2008.
7. Bygningsudvalget
Villy Jensen tilknyttes bygningsudvalget som særlig bygningssagkyndig for præstegården samt Grynderup og Stenild kirker. Herluf Christensen bliver også medlem af bygningsudvalget.
8. Personaleforhold
Anders Koch er valgt som medarbejder repræsentant i menighedsrådet.
Det blev besluttet, at der fremover er gudstjeneste på Engparken hver anden
torsdag. Der skal træffes aftale med en ny pianist, idet den hidtidige pianist,
Karen Nielsen, er død.
9. Kommende arrangementer
Marianne Jørgensen spørges om at være tovholder på husstandsindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp den 1. marts i Rørbæk sogn. Det afklares på næste møde, om
der også skal være indsamling i Grynderup og Stenild sogne.
10. Eventuelt
Der er behov for at lave registre i kirkegårdsprotokollerne i Stenild.
Der blev udtrykt ønske om anskaffelse af en kimehammer til Grynderup Kirkes
klokke.
11. Næste menighedsrådsmøder
Der afholdes møde i menighedsrådet den 26. januar i konfirmandstuen, 24. februar
i Klubhuset i Grynderup og 26. marts i Stenild Forsamlingshus.

