Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 15. august 2012 i
Klubhuset i Grynderup
Deltagere: Anne-Grete Nielsen, Rikke Højen, Ulla Drejer Trendholm, Vivi Provst Jensen,
Anders Koch. Bent Mejlby Hansen, Villy Jensen, Niels Kr. Holmgård, Poul Erik Bundgård,
Poul Flou Pedersen og Herluf Christensen (ref.)
______________________________________________________________________________________

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
På opfordring af biskoppen bevilges 2.000 kroner til Danske Kirkedage 2013 i
Ålborg.
Provstiudvalget har meddelt, at det ansøgte ligningsbeløb for 2013 på 1.575.00
kroner er bevilget.
Som opfølgning på provstesynet har vi modtaget vejledninger vedrørende udluftning i kirkerne og vedligeholdelse af kvaderfuger. Vejledningerne er udleveret
til kirkeværgerne.
Regnskabsrapporterne for 1. og 2. kvartal blev udleveret og godkendt.
3. Valg af formand af valgbestyrelsen
Niels Kristian Holmgård blev valgt som formand af valgbestyrelsen.
4. Det sammenlagte menighedsråd i næste periode
Formanden gav en kort orientering om de nye regler for antal menighedsrådsmedlemmer og antal kirkeværger. Reglerne betyder, at vi ikke behøver at søge
dispensation til at fortsætte som i denne periode.
5. Opfølgning på fællesmødet i Rørbæk Forsamlingshus
Vi drøftede oplæggene og debatten ved menighedsmødet den 21. maj. Vi arbejder
videre med nogle af punkterne.
6. Status på automatisk ringning
Der er blevet installeret automatiske ringeanlæg ved alle tre kirker. Der viser
sig at være store støjgener inde i Rørbæk og Grynderup kirker. Vi kontakter
klokkefirmaet for at høre deres forslag til løsning af problemet.
Vi er i gang med at hjemtage lån fra stiftsmidlerne til dækning af udgifterne.
7. Indsamlinger ved gudstjenesterne
Vi afskaffer offergangen ved høstgudstjenesterne. Fra næste år sendes der ikke
høstofferkuverter ud med kirkebladet.
8. Personaleforhold
Der blev orienteret om personalesituationen.
9. Kommende arrangementer
Der blev orienteret om kommende arrangementer.
10. Nyt fra udvalgene
Der blev orienteret om arbejdet i de forskellige udvalg.
11. Eventuelt
Intet.
12. Næste møder
Næste menighedsrådsmøder bliver den 26. september og 31. oktober.

