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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Blad nr. 27
Tirsdag den 25. oktober 2016 Formandens initialer:
kl. 19.30 i konfirmandstuen
pfp

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer

2. Diverse meddelelser og indkommen
post

Fuldmagter til brug for tinglysning underskrives og sendes til
landinspektør i forbindelse med vandværkets vandboringer på
præstegårdens jord.
Kirkekassens indestående i pengeinstituttet er ikke længere
omfattet af indskydergarantifonden. Vi har drøftet det og
anbefaler, at det nye menighedsråd tager stilling til fremtidig
valg af pengeinstitut.
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015 blev gennemgået
og de anførte bemærkninger blev taget til efterretning og
protokollatet blev underskrevet.
Kvartalsrapporten efter 3. kvartal blev gennemgået og taget til
efterretning.
Endeligt budget for 2017 blev afleveret 25.10.16 kl. 20.45.
Relevante arkivalier fra menighedsrådet fordeles til
Lokalhistorisk arkiv for Nørager og omegn og for Rørbæk sogn.
Den ikke-øremærkede andel af høstofferet, kr. 3.758,50 ud af
kr. 6.958,50, fordeles med kr. 500,00 til Kirkens Korshær og kr.
500,00 til Danske Sømands- og Udlandskirker og resten til
Folkekirkens Nødhjælp.
Der blev orienteret fra det afholdte medarbejdermøde. Der blev
desværre ikke valgt ny medarbejderrepræsentant til
menighedsrådet, da ingen ønskede at tage imod valg.
Sognepræstens stilling er af biskoppen pr. 1. oktober ændret til
67% her i pastoratet og 33% i Støvring pastorat. Provsten
indkalder til et møde med menighedsrådet til en drøftelse af
det fremtidige kirkeliv i pastoratet.
Der blev orienteret om kommende arrangementer.

3. Nye regler om
indskydergarantifonden,
regnskabsrapport og budget

4. Menighedsrådets arkiv
5. Fordelingen af høstoffer

6. Personaleforhold, herunder
præstestillingen

7. Kommende arrangementer
8. Nyt fra udvalgene
9. Eventuelt

Der indhentes tilbud på nyt inventar til konfirmandstuen og på
ny brændeovn til præstegården.
Der er fortsat problemer med flagermus i Grynderup kirke.

Fraværende med afbud: Kirsten Jensen
Rørbæk, 25. oktober 2016. Mødedeltagere:

Poul Flou Pedersen

Ulla Drejer Trendholm

Regnar Jensen

Villy Jensen

Niels Kristian Holmgaard

Ulla Sørensen

Rikke Højen

Helle Skriver

Herluf Christensen

underskrifter

