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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
23. april 2014
kl. 19.30 i klubhuset i
Grynderup

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

Beretning for det forgange år og
menighedsrådets planer for det
kommende arbejde

Formanden fremlagde menighedsrådets beretning for 2013 og
planer for fremtiden. Regnskabet for 2013 blev kommenteret
af formanden. Mødet var offentligt annonceret efter reglerne.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

2. Diverse meddelelser og indkommen
post

3. Tegninger til de sidste arbejder på
Grynderup kirkegård

4. Personaleforhold

5. Kommende arrangementer
6. Nyt fra udvalgene

Blad nr. 6
Formandens initialer:
pfp

Det automatiske ringeanlæg ved Grynderup kirke er nu endelig
godkendt. Hermed er alle tre anlæg godkendt.
Betalingen for uddeling af kirkebladene er blevet
pristalsreguleret.
Konfirmandundervisningen bliver i foreløbig et år henlagt til
eftermiddagstimer fra kl. 14.15.
Herluf har indtil videre ansvaret for indtastning af tal til
kirketællingen i Aalborg stift – med hjælp til optællingen fra
graverne.
Arkitekt Kibsgaards forslag til nyindretning af våbenhuset blev
godkendt og sendes til provstiudvalget sammen med ønske om
at vi må bruge overskydende beløb fra projektet med
renovering af indgangspartiet til Grynderup kirke til dette
arbejde. Der arbejdes videre med arkitektens forslag til
indretning af plads for redskaber m.m. ved vandhanen.
Graver Margith Koch blev bevilget et administrationskursus til
oktober arrangeret af FDK.
Til graverhuset tegnes abonnement på tidsskriftet
”Kirkegården”
Sogneudflugt den 10. Juni går til Asmild kirke ved Viborg
Der indkøbes en ny elradiator til koret i Grynderup kirke.
Arbejdet med reparation af stormskaderne på især Stenild kirke
i december er fuldført og regninger sendt til
forsikringsselskabet.
Kirkesynet flyttes til mandag den 2. Juni kl. 18.00 med start på
Grynderup kirkegård

7. Eventuelt
a. Forslag om nyt mødetidspunkt for
kirkesyn
Fraværende med afbud: Rikke Højen og Ulla Sørensen
Grynderup, den 23. april 2014. Mødedeltagere:

Poul Flou Pedersen

Ulla Trendholm

Helle Skriver

Kirsten Jensen

Niels Kristian Holmgaard

Regnar Jensen

Villy Jensen

Anders Koch

Herluf Christensen

underskrifter
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