Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 17. august 2009 i
præstegårdens konfirmandstue
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Rikke Højen, Vivi Provst Jensen, Anders Koch,
Poul Erik Bundgaard, Niels Kr. Holmgård, Villy Jensen, Poul Flou Pedersen og
Herluf Christensen (ref.) Inge Lise Hemmingsen deltog i punkt 3. Poul Erik
Bundgaard deltog indtil kl. 21. Fraværende med afbud: Ulla Drejer Trendholm,
fraværende: Knud Erik Høegh
_______________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
Indbydelse til orienterende møde om valg af stiftsråd blev omdelt. Provstiudvalget har skåret kr. 100.000 af vort budgetforslag for 2010. Det
modregnes dog delvist af ikke-medregnede indtægter på cirka 70.000 vedrørende kirkegårdsdriften.
Provstiudvalget har godkendt aftalen med Rørbæk Vandværk om byggeri delvist på præstegårdens grund.
Provstiudvalget har godkendt istandsættelse af alterkalk fra Grynderup
Kirke og vil tage stilling til finansiering heraf.
3. Regnskabsrapport
Regnskabsrapport efter 2. kvartal blev fremlagt. Generelt ser økonomien
fornuftig ud, men på nogle konti har der været store udgifter, især til
leje af mandskabsvognen ved Stenild Kirke.
4. Forslag om fælles personalekonsulent
Et forslag om ansættelse af en fælles personalekonsulent for flere provstier blev drøftet. Vi tilslutter os forslaget.
5. Repræsentant i FDFs bestyrelse
Vi er blevet spurgt af Nørager FDF om at sende en repræsentant til Nørager FDFs bestyrelse. Der dog ikke i øjeblikket nogen, der har tid til
det, men vi ser positivt på samarbejde om arrangementer.
6. Personaleforhold
Der blev orienteret fra medarbejdermødet den 13. august. Der skal arbejdes med nye ansættelseskontrakter for organisten og kirkesangeren i Rørbæk og Grynderup kirker. Poul Flou Pedersen deltog ikke i behandlingen af
spørgsmålet om organistens ansættelseskontrakt.
7. Kommende arrangementer
De praktiske forhold ved høstgudstjenesterne blev aftalt.
8. Vedtægt for kirkeværgerne
Vedtægten for de tre kirkeværger blev gennemgået og underskrevet. Kirkeværgerne vil føre kirkernes inventarlister ajour.
9. Nyt fra udvalgene
Intet nyt fra udvalgene.
9. Eventuelt
Intet.
10. Næste møde
Næste møde 7. oktober klokken 19.30.

