Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 7. oktober 2009 i
præstegårdens konfirmandstue
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Inge Lise Hemmingsen, Rikke Højen, Ulla Drejer
Trendholm, Vivi Provst Jensen, Anders Koch, Poul Erik Bundgaard, Niels Kr.
Holmgård, Villy Jensen, Poul Flou Pedersen og Herluf Christensen (ref.)
________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3A: Revisionsprotokollat for
årsregnskab 2008.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
Formanden gennemgik forskellig indkommet post. Der er foretaget det lovpligtige
energisyn af præstegården. Der var kun mindre mangler ved den nuværende isoleringsstandard.
3. Regnskabsrapport for 3. kvartal
Det reviderede årsbudget for 2010 blev uddelt. I henhold til pkt. 2 fra sidste
møde er der skåret kr. 20.000 af budgettet. Regnskabsrapport efter 3. kvartal
blev uddelt og gennemgået. Der har været en stor ikke-budgetteret udgift til
fældning af asketræer på Stenild og Grynderup kirkegårde. Træerne var i så dårlig stand, at det var nødvendigt at fælde dem.
3A. Revisionsprotokollat for årsregnskab 2008
Revisionsprotokollaterne for årsregnskaberne 2008 for Grynderup, Rørbæk og Stenild kirkekasser blev gennemgået. De anførte bemærkninger blev taget til efterretning og protokollaterne blev godkendt og underskrevet.
4. Salg af jord til Rørbæk Vandværk
Rørbæk Vandværk kan ikke få tilladelse til at bygge nyt vandværk med mindre de
ejer jorden, der skal bygges på jf. punkt 2 fra sidste møde. Vi besluttede at
sælge de ønskede 63 kvadratmeter i henhold til det fremsendte tilbud fra vandværket.
5. Fordeling af høstoffer
Den ikke-øremærkede andel af høstofferet fra de tre kirker – 1.930 ud af 6.280
kroner – sende til Mødrehjælpens juleuddeling til trængende familier.
6. Anskaffelser til præstegården
Til præstegården indkøbes Kirkelig håndbog 09 samt materialer til etablering af
højbede i haven.
7. Personaleforhold
En afgørelse fra stiftet på tildeling af medhjælpertimer til Rørbæk Kirkegård
giver færre timer end forventet i henhold til graverforeningens beregning. Vi
søger nærmere begrundelse hos stiftet for afgørelsen.
8. Kommende arrangementer
Der afholdes julekoncert i Stenild Kirke den 6. december og i Rørbæk Kirke den
16. december og Helligtrekongersarrangement i Grynderup den 3. januar.
9. Nyt fra udvalgene
Uddeling af kirkebladet overtages fra og med næste nummer af Nørager FDF.
10. Eventuelt
Intet.
11. Næste møde
Næste møder: 12. november klokken 19.00 og 6. januar klokken 19.00.

