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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Onsdag d. 11. januar 2017 kl.
19.00 i konfirmandstuen

Blad nr. 29
Formandens initialer:
VJ

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer

2. Meddelelser og indkommen post

8. Drøftelse af evt. skift af pengeinstitut

Der er udført service på kirkeklokkerne. Der skal skiftes et
beslag på klokken i Grynderup kirke.
Der er truffet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen om, at graver
Margith Kochs arbejdsulykke i februar 2016 er anerkendt som
en arbejdsskade.
Der blev givet tilladelse til, at der flyttes to gravsten til det
fredede gravsted for Volstrup-slægten på Rørbæk kirkegård
mod at familien selv afholder udgifterne hertil.
Forskellige kursustilbud for menighedsrådsmedlemmer blev
gennemgået.
Som valgbestyrelse blev valgt Gitte Hornbech, Rørbæk sogn,
Laila Kjeldsen, Grynderup sogn, og Helle Skriver, Stenild sogn.
Som formand for valgbestyrelsen blev valgt Gitte Hornbech.
Menighedsrådets forretningsorden blev gennemgået og
godkendt. Vedtægt for kasserer og forretningsfører blev
gennemgået og godkendt. Vedtægt for kontaktperson og
kirkeværger blev udsat til næste møde.
Herluf tager kontakt til Støvring kirkekontor med henblik på at
lave aftale om hjælp til særlige opgaver inden for
kirkebogsføring. Punktet i øvrigt behandles igen på næste
møde.
Honorarer til formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværger og
forretningsfører fastsættes som budgetteret for 2017.
Vi gennemgik ønsker fra graverne til forskellige indkøb.
Kontaktpersonen arbejder videre med sagen.
Udsat til næste møde

9. Kommende arrangementer

Kommende arrangementer blev gennemgået.

10. Eventuelt

Næste møde den 6. marts kl. 18.00. Ved dette møde fastlægges
mødeplan for resten af året

3. Valg af valgbestyrelse

4. Gennemgang af forretningsorden for
menighedsråd samt poster

5. Drøftelse og prioritering af Herluf’s
arbejdsopgaver m.v.

6. Fastsættelse af honorarer for de
enkelte poster
7. Personaleforhold

Fraværende med afbud: Anders Møller
Rørbæk, den 11. januar 2017. Mødedeltagere:

Villy Jensen

Niels Hans Nielsen

Gitte Hornbech

Laila Kjeldsen

Karin Olesen

Helle Skriver

Regnar Jensen

underskrifter

Ulla Sørensen

Herluf Christensen
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