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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 4. april 2017 kl.
19.00 i konfirmandstuen

Blad nr. 31
Formandens initialer:
VJ

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer. Ved næste møde drøftes
muligheden for at samle menighedsrådets arbejde og
aktiviteter i et ”årshjul”.
Abonnementet til Danske Sømands- og Udlandskirker
fortsættes.
Provstiet har overført kr. 43.500 til dækning af udgifter bevilget
i 2016 til ny havetraktor og fugning af mur i præstegården.
Anders Møller vil på næste møde komme med et forslag til
håndtering af den indkomne post i DAP.
Vi drøftede og godkendte bygnings- og kirkegårdsudvalgets
oplæg til udvikling og forbedring af de tre kirkegårde, hvor der
er rigtig mange tomme gravsteder.
a. Det ikke forbrugte beløb fra sidste års hækplantning samt
beløbet nævnt under pkt. 2 bruges i år til renovering af
kirkegårdene. Der indhentes tilbud på plantning af nye hække
på dele af Grynderup kirkegård.
b. Følgende gravsteder tages ud af brug: Rørbæk nr. 214-225 og
Stenild nr. 253-260.
c. Vi ønsker ikke at kirkegårdene skal blive fyldt med gamle
gravsten, så derfor blev det besluttet, at ikke bevaringsværdige
gravsten løbende bliver fjernet fra kirkegårdene efterhånden
som gravstederne bliver nedlagt.
Vedtægter for kirkeværger og kontaktperson blev gennemgået
og godkendt.

2. Meddelelser og indkommen post.

3. Drøftelse af ideer til udvikling af vore
kirkegårde.
a. Økonomi.
b. Fritagning af tomme gravsteder.
c. Hvad gør vi med gravstenene fra de
sløjfede gravsteder.

4. Gennemgang af vedtægter for
kirkeværger og kontaktperson.
5. Nyt fra udvalgene.
6. Personaleforhold.

7. Kommende arrangementer.

8. Eventuelt.

Der indhentes tilbud på nye vinduer til præstegården i træ-alu
fra tre lokale tømrerfirmaer.
Der søges medhjælp til kirkegårdene i to gange 25 timer i
gravernes sommerferie.
Der er lavet aftale med Helena Schmidt om på timebasis at
varetage sekretæropgaver for sognepræsten.
Der afholdes anlægskursus for gravere på Rørbæk kirkegård den
2. maj. Menighedsrådet bevilger leje af Rørbæk Forsamlingshus
denne dag samt formiddagskaffe.
Menighedsrådsmødet i august afholdes onsdag den 16/8.
Næste møde den 9. maj kl. 19.00.
Vi bestiller eftersyn af teleslyngeanlæg i de tre kirker. Margith
bestiller et firma hertil.
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