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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Mandag den 13. juni 2016
kl. 19.00 hos Poul Flou
Pedersen, Ålbjergvej 3

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Dog: Budgettet på pkt. 3 er naturligvis
budget 2017!

2. Diverse meddelelser og indkommen post

Program for Højskolebio i Skørping – medtages i kommende kirkeblad,
hvis der er plads
Referat fra provstiudvalgsmøde 12. maj
Henvendelse fra provsten vedr. gave til provstisekretær Ingrid Secher
ifm hendes afsked 15. juni
Stiftsavisen blev uddelt

3. Budget 2016 -> 2017!

Referat fra forårets provstesyn blev gennemgået, og der blev truffet
beslutning om, hvilke anlægsopgaver der skal udføres i 2017. Tallene,
som blev indført i budget 2017, godkendt og afsendt til provstiet kl.
20.27, er:
Rørbæk Kirke
Kr. 80.000 til udskiftning af kirkegårdslåger og reparation af murpiller
Kr. 25.000 til forgyldning af alterkalk og pålimning af ny tud
Stenild Kirke
Kr. 25.000 til forgyldning af alterkalk og pålimning af ny tud
Kr. 30.000 til fugearbejde på tårnet og nyt gitter for glamluge
Kirkegårdene ved alle tre kirker
Kr. 50.000 til udarbejdelse af kirkegårdsplaner og udskiftning af hække
Præstegården
Kr. 25.000 til ny brændeovn
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Følgende anlægsarbejder til budget 2017 er der endnu ikke sat beløb
på – tilbud indhentes inden menighedsrådsmødet den 25. august:
Grynderup Kirke
Afrensning af orgelpiber samt anskaffelse af gardin til at skærme
piberne mod flagermus
Præstegården
Udskiftning af vinduer
-Følgende arbejder ønskes iværksat allerede i indeværende år –
provstiet søges:
Fugning af terrassemur ved præstegården
Anskaffelse af ny havetraktor/plæneklipper: kr. 68.000
4. Valg til menighedsrådet 2016

Der afholdes orienteringsmøder i forsamlingshusene i de tre sogne
den 13. september kl. 19. Forsamlingshusene reserveres. Hvis Rørbæk
Forsamlingshus er optaget på aftenen, flyttes mødet til Præstegården
eller kirken. Ved orienteringsmøderne søges opstillet fælles liste med
tre medlemmer fra hvert sogn.
Tre medlemmer af det nuværende råd ved allerede nu, at de ikke
genopstiller.
Orienteringsmøderne annonceres i det kommende kirkeblad (deadline
20. juni!) samt i Nørager Avis i ugen op til.
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5. Personaleforhold

Kirkeværgen orienterede om kursus sammen med graverne i den
forgangne uge, om langtidsplan for kirkegårdene og om, at hække ved
nedlagte gravsteder fjernes.
Kontaktpersonen orienterede:
1) Arbejdstilsynets gennemførte uanmeldt tilsyn ved kirkerne og på
kirkegårdene den 20. maj. Menighedsrådet tager samtlige pålæg til
efterretning. Formand og kontaktperson melder skriftligt tilbage
senest 16. juni og redegør for menighedsrådets planer om udbedring.
2) Personalet har ikke valgt medarbejderrepræsentant. Efter
sommerferien indkalder menighedsrådet til fælles personalemøde.
3) Graverne har stillet forslag om, at der fremover afholdes et årligt
møde mellem menighedsråd og personale. Menighedsrådet beslutter,
at der holdes fælles udflugt eller andet til efteråret. Aktivitetsudvalget
for opgaven, og planerne fremlægges på menighedsrådsmødet den
25. august.
4) Ønske fra graverne om at få et dankort til indkøb af blomster mm
imødekommes af rådet. Kassereren undersøger og iværksætter
fuldmagt mm. Formanden sørger for, at det indarbejdes i
regnskabsinstruks.

6. Kommende arrangementer

Tur til Mariager Kirke den 28. juni. Foreløbig 7 tilmeldte. Sidste frist for
tilmelding til Ulla Sørensen er den 25. juni.
Høstgudstjenester:
- i Grynderup og Rørbæk den 11. september – gennemføres som
vanligt med formiddagsgudstjenester.
- i Stenild den 18. september – gennemføres som aftengudstjeneste
med kaffe i forsamlingshuset bagefter.

7. Nyt fra udvalgene

Intet at bemærke ud over, hvad der er fremlagt under øvrige punkter.

8. Eventuelt

Kassereren gjorde rede for balancen på diverse konti.
Kirkebladsudvalget gjorde igen opmærksom på deadline for
kommende kirkeblad: den 20. juni!
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Mødedeltagere:
_______________________________________________________________________________________
Poul Flou Pedersen
Rikke Anne Højen
Villy Thøger Jensen
_______________________________________________________________________________________
Kirsten Jensen
Regnar Jensen
Helle Skriver
_______________________________________________________________________________________
Ulla Drejer Trendholm
Ulla Hauerslev Sørensen
Niels Kristian Knudsen Holmgaard
_____________________________
Lise Nedergaard (ref.)

- underskrevet den: _____________________

