Beretning og regnskab 2015
Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd

Menighedsrådet
Antal møder: 9 ordinære møder.
Dertil kommer møder aktivitetsudvalget, bygningsudvalget og kommunikationsudvalget.

Personale
Der har ikke været ændringer i personalesammensætningen i 2015.
Der er indkøbt 4 nye mobiltelefoner til kirkegårdspersonalet og sognepræsten, og
det skulle gerne forbedre mulighederne for at udveksle oplysninger og eksempelvis tage billeder af arbejdsopgaver.
Menighedsrådet udtrykker også i år sin allerstørste tilfredshed med vores ansattes
fornemme indsats med at holde kirker og kirkegårde i perfekt stand og yde forbilledlig service ved de kirkelige handlinger.

Bygninger og kirkegårde
Det største projekt i 2015 blev tilrettelæggelsen af en forbedring af graverfaciliteterne i Stenild.
Gravernes redskaber og maskiner har hidtil været opbevaret i en lejet garage, der
ikke ligger lige umiddelbart i nærheden af kirkegården.
Det har i mange år været et stort ønske at forbedre gravernes arbejdsforhold ved
at sørge for bedre pladsforhold og tidssvarende faciliteter.
Vi har fået hjælp af arkitekt Kibsgaard fra Skørping, og hans projekt blev godkendt i provstiudvalget.
Arbejdet blev indledt i 2016, da frosten var af jorden.
Varmeanlægget i Rørbæk Kirke er blevet vurderet af en konsulent.
Diger på kirkegårdene i Stenild og Grynderup er blevet renoveret.

Tyveri af olie i Stenild to gange.
Kontoret i præstegården er blevet sat i stand med nyt gipsloft, afblænding af dør
til stuen, nye vinduesbunde samt maleristandsættelse af rummet.
De store alterstager fra Rørbæk kirke til reparation og oppudsning.

Aktiviteter
Her kan nævnes et par af menighedsrådets aktiviteter:
Spændende sommerudflugt til Skørping Nykirke, hvor vi så den nye
alterudsmykning
Sommermøde i præstegården 5. juli med friluftsgudstjeneste og foredrag
med Margrethe Rechendorff.
Foredrag i Stenild Forsamlingshus med Bjarne Nielsen Brovst i samarbejde
med foredragsforeningen den

Regnskab 2015
Regnskabet sluttede med et lille underskud på cirka 18.000 kroner i forhold til
budgettet. Kasseren uddyber i sin gennemgang detaljer i regnskabet.

Mål for det kommende års arbejde
Forberede renoveringen af varmeanlægget i Rørbæk Kirke og følge arbejdsskadesagen tæt.
Tillige enighed om at få udarbejdet et forslag til udvikling af kirkegårdene og de
tomme gravsteder.
Endelig har vi i år også en stor opgave i at forberede valget til menighedsrådet.

