Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 12. november 2009
i præstegårdens konfirmandstue
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Ulla Drejer Trendholm, Vivi Provst Jensen, Anders
Koch, Poul Erik Bundgaard, Niels Kr. Holmgård, Villy Jensen, Poul Flou Pedersen
og Herluf Christensen (ref.) Fraværende med afbud: Rikke Højen. Som suppleant
var indkaldt Kim Jensen, Stenild. Fraværende med afbud var også medarbejderrep.
Anders Koch.
________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3A: Valg af kasserer,
kirkeværger og kontaktperson og punkt 7A: Indsamlinger ved gudstjenester.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
Formanden gennemgik forskellig indkommet post. Som svar på ansøgning fra
Nørager FDF bevilges 1.000 kroner til indkøb af forskelligt værktøj mv.
Der blev uddelt indbydelse til valgmøder i januar i forbindelse med det
forestående bispevalg.
3. Valg af formand og næstformand
Som formand blev Poul Flou Pedersen genvalgt. Som næstformand blev Poul
Erik Bundgård genvalgt.
3A. Valg af kasserer, kirkeværger og kontaktperson
Som kasserer blev Ulla Trendholm genvalgt. Kirkeværgerne Villy Jensen,
Rørbæk, Anne-Grete Nielsen, Grynderup, og Poul Erik Bundgård, Stenild,
blev genvalgt. Som kontaktperson blev Knud Erik Høegh genvalgt.
4. Klokkeringning under klimatopmødet
Der er udsendt en opfordring til at ringe ekstraordinært med kirkeklokkerne den 13. december i anledning af klimatopmødet. Der blev efter afstemning besluttet ikke at følge opfordringen.
5. Personaleforhold
I forlængelse af pkt. 7 fra sidste møde viser det sig, at det rigtige
antal ekstra tildelte medhjælpertimer til graverstillingen i Rørbæk er
100 timer. Disse timer tilbydes gravermedhjælper Tove Møller.
I forbindelse med ferier, kurser og sygdom gives der dispensation fra
ringning om mandagen i de tilfælde, hvor det betyder, at personalet ellers må give afkald på deres normale ugentlige fridag.
6. Kommende arrangementer
De praktiske forhold omkring kommende arrangementer blev aftalt.
7. Nyt fra udvalgene
Der blev orienteret fra de sidste møder i bygningsudvalget og kommunikationsudvalget. De nødvendige tilladelser til ombygning af graverhuset i
Stenild er givet og arbejdet sættes i værk.
7A. Indsamlinger ved gudstjenester
Et forslag til indsamlinger blev godkendt.
8. Eventuelt
Intet.
9. Næste møde
Næste møde er 6. januar.

