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Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 2b: Tillæg til
kirkegårdsregulativ.
Referat fra provstiudvalgsmødet samt øvrig indkommen post
blev gennemgået.
Sognepræst Herluf Christensen er bevilget 3 måneders
studieorlov til afholdelse i 2016. Der bliver konstitueret en
fuldtidspræst i orlovsperioden.
2a: Den ikke-øremærkede andel af høstofferet, kr. 3.150,00 ud
af i alt kr. 6.070,00, fordeles ligeligt mellem Folkekirkens
Nødhjælp og Kamelianergårdens Hospice.
2b: Et tillæg til kirkegårdsregulativet for de tre kirkegårde med
fritagelse af ikke-ibrugtagne gravsteder blev godkendt. Det sker
med henblik på mulighed for at etablere andre gravstedsformer
og for at have færre tomme gravsteder.
Aalborg stift har endeligt godkendt opførelse af redskabshus og
ny materielplads ved Stenild kirke. Der indhentes tilbud på
udførelse af arbejdet, hvorefter økonomien skal godkendes af
provstiudvalget.
Vi imødekom en anmodning fra FAKK om løntillæg fra 1. januar
2016 til graver Margit Kochs grundløn.
Der er ansat en gravermedhjælper i 5 uger til hjælp med
grandækningen. Der blev til medarbejdere udleveret tro- og
loveerklæringer om brug af arbejdsgiverbetalte mobiltelefoner.
Der blev orienteret om kommende arrangementer.

2. Diverse meddelelser og indkommen
post
2a. Fordeling af høstoffer

3. Redskabsrum i Stenild

4. Forslag om lønforhandlinger
5. Personaleforhold

6. Kommende arrangementer
7. Nyt fra udvalgene

Der bestilles træfældningsfirma til fældning af træer på Stenild
kirkegård. Der bestilles elektriker til at opsætte to lamper på Ppladsen ved Rørbæk kirke. Lamperne er blevet til overs ved
renovering af indgang til Grynderup kirke. Der bestilles firma til
reparation af dige ved Grynderup kirkegård.
Aftalen om snerydning ved præstegården blev fornyet.
Der blev orienteret om planerne på provstiplan om evt. at
etablere fælles regnskabskontor.

8. Eventuelt

Rørbæk, den 28. oktober 2015.
Mødedeltagere:

Poul Flou Pedersen

Villy Jensen

Ulla Trendholm

Ulla Sørensen

Niels Kristian Holmgaard

Regnar Jensen

Rikke Højen

Helle Skriver

Kirsten Jensen

Anders Koch

Herluf Christensen

underskrifter

