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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Mandag d. 27. november
2017 kl. 19.00 i Stenild
Forsamlingshus

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4a:
Kirkeindsamlingskonto.

2. Meddelelser og indkommen post

Formanden udleverede blade og kalender for det næste år.

3. Konstituering
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Kontaktperson
f. Kirkeværger

a. Som formand blev Villy Jensen genvalgt.
b. Som næstformand blev Niels Hans Nielsen genvalgt.
c. Som kasserer blev Helle Skriver genvalgt.
d. Som sekretær blev Herluf Christensen genvalgt
e. Som kontaktperson blev Niels Hans Nielsen genvalgt.
f. Som kirkeværger blev genvalgt Ulla Sørensen for Rørbæk
kirke, Regnar Jensen for Grynderup kirke og Karin Jacobsen
Olesen for Stenild kirke.
Ingelise Hemmingsen er ansat som regnskabsfører indtil 28.
februar 2018 og afslutter årsregnskab og momsregnskab for
2017. Støvring kirkekontor overtager bogføring og
lønudbetaling fra 1. januar 2018. Der blev givet tilladelse til at
Støvring kirkekontor får adgang til Netbank. Fremadrettet bliver
det sådan, at Støvring kirkekontor lægger regninger ind til
betaling i Netbank og kirkens kasserer godkender derefter
betalingen inden den føres ud i livet.
Sognepræst Herluf Christensen har fortsat som arbejdsopgave
at føre regnskab med indsamlede penge ved gudstjenester.
Menighedsrådet godkender, at der i den forbindelse er oprettet
en konto i Danske Andelskassers Bank, som han administrerer
og udbetaler beløbene fra. Beløbene fremgår som biregnskab i
det samlede regnskab for de tre sognekirker.
Der er truffet aftale med firmaet ”Arbejdsmiljøeksperten” for at
opfylde arbejdstilsynets rådgivningspåbud. Vi afventer deres
udspil til at komme videre med at opfylde arbejdstilsynets
øvrige påbud.
Den ansatte medhjælper til grandækningen fratræder to dage
før aftalt for at tiltræde en fast stilling.
Der blev aftalt honorar for medvirken ved Gud og Mad
gudstjeneste.
Der er indkøbt en salmebogsvogn til Stenild kirke.
Flagstangen ved Stenild kirke udskiftes og der støbes nyt
fundament til den, da det gamle fundament er revnet.
Der sendes ansøgning til provstiudvalget om dækning af
udgifter til udskiftning af hække på Grynderup kirkegård.
Det blev besluttet, at det fremover koster kr. 800 at få fjernet
en gravsten udover arbejdslønnen ved sløjfning af gravsteder.
Kirkebladets udgivelsesdatoer rykkes, så de følger kirkeåret,
som man gør i Støvring. Det sker af hensyn til sognepræstens
arbejde i Støvring.
De kommende arrangementer blev gennemgået og praktiske
opgaver fordelt. Der holdes foredrag i Stenild Forsamlingshus
den 8. februar med Nils Malmros i samarbejde med Stenild
Foredragsforening.

4. Skift af regnskabsfører

4a. Kirkeindsamlingskonto

5. Påbud fra Arbejdstilsynet.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.

Blad nr. 37 og 38
Formandens initialer:
VJ
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En liste over indsamlinger ved gudstjenester i 2018 blev
godkendt. Der afholdes ikke sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp i 2018.
En mødeplan for 2018 blev fremlagt og drøftes på næste møde.
Næste møde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.30.

9. Eventuelt.

Mødedeltagere:
Villy Jensen

Gitte Vejen Hornbech

Ulla Sørensen

Niels Hans Nielsen

Laila Kjeldsen

Helle Skriver

Anders Møller

Karin Jacobsen Olesen

Regnar Jensen

Herluf Christensen

Margith Koch

underskrifter

