Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 6. oktober 2010 i
konfirmandstuen i præstegården
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Inge Lise Hemmingsen, Ulla Drejer Trendholm, Vivi
Provst Jensen, Anders Koch, Niels Kr. Holmgård, Villy Jensen, Poul Flou Pedersen
og Herluf Christensen (ref.). Afbud fra Rikke Højen og Poul Erik Bundgaard
________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
Der indkøbes fremover kage til menighedsrådsmøderne på kirkens regning.
Der er modtaget udtalelse fra kirkeklokkekonsulenten vedr. evt. kimeanlæg
og evt. etablering af automatisk ringeanlæg til Grynderup Kirke. På den
baggrund indhentes to tilbud på kimeanlæg.
Der er af provstiudvalget bevilget 800.000 kroner i 2011 til anlæg af nyt
indgangsparti ved Grynderup Kirke.
Der er sket en reduktion af den kirkelige ligning for 2011 på 40.000 på
grund af kassebeholdningens størrelse udover en generel besparelse på 1%.
3. Regnskabsrapport for 3. kvartal
Revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2009 blev gennemgået og
bemærkningerne blev taget til efterretning, og protokollatet blev
underskrevet.
4. Fordeling af høstoffer
Den ikke-øremærkede del af høstofferet – 1.440 kroner ud af 5.900 i alt
fra de tre kirker – fordeles ligeligt til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens
Korshær, Menighedsfakultetet og KFUM’s Soldater-mission.
5. Personaleforhold
Indkomne forslag fra de faglige organisationer for to af de ansatte på
lønforhøjelser blev drøftet. Der blev nedsat et udvalg, der arbejder
videre med det.
6. Kommende arrangementer
Der blev orienteret om kommende arrangementer.
7. Nyt fra udvalgene
Bygningsudvalget har på et møde i august besluttet at udskifte tagrenderne på præstegården inklusiv nye rendejern efter vinterens sneskader.
Arbejdet udføres her i efteråret. Endvidere indhentes der prisoverslag på
maling af udhæng og carport ved præstegården til udførelse formentlig i
2011.
Der indkøbes ny olietank til Stenild Kirke, da den gamle olietank er nået
til aldersgrænsen for olietanke. Arbejdet sættes i værk, når provstiudvalget her godkendt, at der bruges et overskydende beløb fra ombygningen
af graverhuset til dette formål.
8. Eventuelt
Intet.
9. Næste møde
Næste menighedsrådsmøde 8. november klokken 19.00.

