Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 30. marts 2010 i
præstegårdens konfirmandstue
Deltagere: Anne Grete Nielsen, Rikke Højen, Ulla Drejer Trendholm, Vivi Provst
Jensen, Anders Koch, Knud Erik Høegh, Poul Erik Bundgaard, Niels Kr. Holmgård,
Villy Jensen, Poul Flou Pedersen og Herluf Christensen (ref.)
________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
Henning Toft Bro er valgt som ny biskop over Ålborg Stift. Menighedsrådet
må sende én repræsentant til bispevielsen den 9. maj udover sognepræsten.
De eksisterende to menighedsrådsforeninger i provstiet er blevet nedlagt,
og i stedet er der dannet en ny menighedsrådsforening fælles med Hadsund
og Ålborg Vestre og Østre provstier
3. Regnskab 2009
Regnskabet for 2009 blev færdigbehandlet og underskrevet.
4. Arbejdstilsynets besøg i Grynderup og Rørbæk
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i Rørbæk og Grynderup kirker.
De forskellige påbud og relevante løsninger herpå blev drøftet. Der arbejdes videre med det.
5. Nedsættelse af aktivitetsudvalg?
Menighedsrådet nedsatte et aktivitetsudvalg bestående af Vivi Provst Jensen, Villy Jensen, Anne Grete Nielsen og Herluf Christensen. Udvalget
supplerer sig med yderligere medlemmer efter behov.
6. Personaleforhold
Ansættelseskontrakten for organisten er sendt til godkendelse i provstiudvalget. Ansættelseskontrakterne for graverne er sendt til udtalelse i
graverforeningen.
Der blev givet tilladelse til fleksible ringetider ved Grynderup og Stenild kirker afhængig af arbejdstidens tilrettelæggelse.
7. Kommende arrangementer
Forskellige kommende arrangementer blev drøftet.
8. Nyt fra udvalgene
Arbejdet med ombygning af graverhuset i Stenild skrider planmæssigt
fremad. Mandskabsvognen afbestilles per 30. april, hvor arbejdet forventes afsluttet.
9. Eventuelt
Renoveringen af alterkalken i Grynderup Kirke er afsluttet. Der er påsat
ny lueforgyldt cuppa (vinbeholder) med pålimet hældetud.
Der indkøbes 2 stk. salmebøger med stor skrift til hver kirke.
12. Næste møder
Næste møde den 21. april klokken 19.30 i klubhuset i Grynderup, hvor der
indledes med det årlige menighedsmøde omkring regnskab og budget.

