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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 19. september
2017 kl. 19.00 i klubhuset i
Grynderup.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Off. menighedsmøde med beretning
om menighedsrådets arbejde, samt
regnskab og budget.

Formanden fremlagde beretning for menighedsrådets arbejde i
2016 og den forløbne del af 2017 samt planer for fremtiden.
Kassereren fremlagde regnskab for 2016 og budget for 2017 og
2018.
Dagsorden godkendt uden ændringer. Vedr. beslutning fra
sidste møde omkring valg af administrator til Skovbo Data
undersøges sagen nærmere med henblik på evt. drøftelse på
næste møde.
Forpagtning af præstegårdsjorden har været i udbud og der
indkom kun ét tilbud fra Torben Juncher, som menighedsrådet
har antaget. Der udarbejdes en kontrakt for en fem-årig
periode.
Der blev afholdt valg til provstiudvalget.
De forskellige påbud og vejledninger fra arbejdstilsynets besøg
den 23. august blev gennemgået og der blev taget beslutning
om, hvordan de enkelte forhold skal løses.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Meddelelser og indkommen post
herunder valg til Provstiudvalget

4. Besøg af arbejdstilsynet.
(læs brevene i postkassen- kirkenet.dk
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5. Tilbud teleslynge/højttaleranlæg.
vedh. Tilbud fra Northstar og Sicom.
(udsendt til junimødet.)

Der arbejdes videre med de indkomne tilbud i
bygningsudvalget.

6. Personaleforhold.

Der søges en medhjælper til grandækning i en seksugers
periode.
Der blev refereret fra møde i bygningsudvalget. Firmaet
Elmerhøj bestilles til at udskifte hække på Grynderup kirkegård.
Der er etableret Facebook-side for de tre kirker
Kommende arrangementer blev gennemgået.
Der skal afholdes møde med Sortebakkeskolens ledelse vedr.
juleafslutning for eleverne i kirkerne.
Kirkebilsordningen blev drøftet.
Næste møde den 25. oktober.
Der blev aftalt lønudspil til præstesekretær

7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.

9. Eventuelt.
10. Lukket punkt!

Mødedeltagere:

Villy Jensen

Regnar Jensen

Karin Jacobsen Olesen

Niels Hans Nielsen

Ulla Sørensen

Laila Kjeldsen

Anders Møller

Gitte Hornbech

Helle Skriver

Herluf Christensen

Margith Koch

underskrifter

