Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd: Møde den 27. februar 2013 i
konfirmandstuen i præstegården
Deltagere: Helle Skriver, Kirsten Jensen, Rikke Højen, Ulla
Sørensen, Anders
Koch, Niels Kr. Holmgård, Poul Flou Pedersen, Regnar Jensen, Villy
Jensen, Ulla Trendholm og Herluf Christensen (ref.)
___________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
2. Diverse meddelelser og indkommen post
En ansøgning fra Rørbæk Juniorklub om støtte til aktiviteter og
materialer blev imødekommet med kr. 2.000,-.
3. Forretningsorden for ekstern bogfører og kasserer
Forretningsorden for kasserer og ekstern regnskabsfører blev
gennemgået og godkendt.
4. Valg af bygningssagkyndig
Udsat til næste møde.
5. Fastsættelse af evt. honorarer til de forskellige poster
Et fremlagt forslag til honorarer til de forskellige poster i
menighedsrådet blev drøftet og justeret på den måde, at vi
indstiller til godkendelse i provstiudvalget, at kasserer og
kontaktperson fremover får det samme i honorar, og at der bevilges
en forhøjelse til ekstern regnskabsfører på grund af nye
arbejdsopgaver, der er tillagt stillingen.
6. Regnskab 2012
Der har været en stor ekstraudgift til etablering af automatisk
ringning på ca. kr. 388.000 samt ikke-budgetterede udgifter til
udskiftning af el-tavle i Grynderup kirke. Der har været betydelig
større indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler end vi havde
budgetteret med. Der er endvidere betalt et beløb til arkitekten
for projektering af indgangspartiet ved Grynderup kirke.
Derudover følger de samlede udgifter budgettet i hovedtræk.
Regnskabet færdiggøres af regnskabsføreren i samarbejde med
kassereren og underskrives af formand og kasserer.
7. Eventuel anskaffelse af kopimaskine til personalerum
Der indkøbes en kopimaskine incl. scanner og printer i henhold til
tilbud. Maskinen placeres på graverkontoret i Stenild.
8. Forpagtning af præstegårdsjorden (behandlet som et lukket punkt)
Præstegårdsjorden (6 hektar) har været offentligt annonceret til
bortforpagtning for perioden 2013-2017. Der er indkommet to tilbud
og der tages kontakt til højestbydende med henblik på afklaring og
underskrift af kontrakt.

9. Personaleforhold
Kontaktpersonen gennemgik arbejdet med at opdatere de
kontraktmæssige forhold for de ansatte.
10. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter for menighedsråd
Udsat til næste møde.
11. Oplæg om gudstjenesterne
Udsat til næste møde.
12. Kommende arrangementer
Der blev orienteret om kommende arrangementer i 1. halvår 2013.
13. Nyt fra udvalgene
Udsat til næste møde.
14. Eventuelt
Intet

