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RØRBÆK-GRYNDERUPSTENILD MENIGHEDSRÅD
Dagsorden for
menighedsrådsmøde

Dato:
Onsdag d. 25. oktober 2017 kl.
19.00 i konfirmandstuen

Blad nr. 36
Formandens initialer:
VJ

Beslutning
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt 3a: Godkendelse af budget for 2018

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Meddelelser og indkommen
post.
*Ansøgning fra Rørbæk Junior/teenklub
3. Kvartalsrapport for 3. kvartal.

Der blev bevilget kr. 5.000 i tilskud til Rørbæk Juniorklub. Kontrakten med
Olsens Haveservice for snerydning ved præstegården blev forlænget med
endnu et år.
På opfordring fra biskoppen ringes der 15 minutter med kirkeklokkerne den 31.
oktober i anledning af 500-året for reformationen.
Kvartalsrapporten efter 3. kvartal blev fremlagt og gennemgået og godkendt,
og udgifterne følger budgettet.

3a. Godkendelse af budget for
2018

Det endelige budget for 2018 blev godkendt og indsendt d.d. kl. 21.05.

4. Godkendelse af
regnskabsprotokollat.

Revisionsprotokollat for 2016 blev gennemgået og de anførte bemærkninger
blev taget til efterretning og protokollatet blev underskrevet.

5. Fordeling af høstoffer.

9. Kommende arrangementer.

Den ikke øremærkede andel af høstofferet, kr. 4470,00 ud af i alt kr. 6.070,00,
deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Der arbejdes videre med de udsendte påbud i bygningsudvalget, og der
indhentes rådgivning fra Landsforeningen af Menighedsråd for at få løst
problematikken på den mest hensigtsmæssige måde.
Der tegnes nyt mobilt internetabonnement hos TDC til brug for graverne.
Der er ansat en gravermedhjælper på fuld tid for 6 uger til hjælp ved
grandækningen.
Der afholdes det årlige medarbejdermøde incl. arbejdsmiljødrøftelse den
27/10.
Der er indhentet to tilbud på fældning af træer på Rørbæk og Stenild kirkegård.
Det billigste tilbud blev valgt og arbejdet sættes i værk.
Det overskydende beløb fra udskiftning af vinduer og yderdøre i præstegården,
ca. 18.000 kr., ønskes anvendt til ny brændeovn i præstegården.
Der indkøbes to nye kisteskamler til Grynderup kirke.
Der arrangeres to julegudstjenester for Sortebakkeskolen i Stenild kirke.

10. Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde den 27/11 afholdes i Stenild Forsamlingshus.

11. Lukket punkt!

Regnskabsfører Inge Lise Hemmingsen opsiges pr. 28/2 2018 og der laves
kontrakt fra 1/1 2018 med kirkekontoret i Støvring omkring fremtidig
bogføring og regnskabsføring.

6. Påbud fra Arbejdstilsynet.

7. Personaleforhold.
* Nyt internet til graverne

8. Nyt fra udvalgene.
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