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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 27. november
2018 kl. 18.30 – 21.30 i
konfirmandstuen.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer

2. Meddelelser og indkommen post.

Arbejdstilsynet har meddelt, at vi har frist indtil 1. oktober 2019
til at opfylde krav om forbedrede velfærdsfaciliteter ved
Rørbæk kirke.
Vi har fået henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp om at
genoptage sogneindsamlingen 2. søndag i marts 2019.
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 Ulla Sørensen genvalgt for Rørbæk
kirke, Regnar Jensen for Grynderup kirke og Karin Jacobsen
Olesen for Stenild kirke.
Et forslag til menighedsrådets mødeplan for 2019 blev rettet til
og godkendt.
To ikke betalte regninger (+ en øredifference) vedr. pasning af
gravsteder på Rørbæk kirkegård fra 2015 og 2016 på i alt kr.
2.579,73 afskrives som tabt, da der ikke er udsigt til, at de
nogensinde bliver betalt.
Problematikken omkring flytning af kister fra kapel til kirken ved
kirkelige handlinger drøftes på næste møde. Kontaktpersonen
undersøger, hvad der findes af regler på området.
Kassereren orienterede fra et møde i Støvring vedr.
arbejdsgangene omkring samarbejdet med kirkekontoret i
Støvring omkring økonomi. Kontoret i Støvring betaler fremover
regninger mandag og torsdag.
Kirkegårdsvedtægterne trænger til at blive ajourført og det
tilstræber vi at gøre i løbet af 1. halvår af 2019.
Vi har fået et afbud fra medvirkende til
Helligtrekongersfejringen. Vi drøftede forskellige muligheder for
at finde andre medvirkende.
I forbindelse med Julekoncerten i Stenild kirke lejes lokaler i
Forsamlingshuset til brug for koret.

3. Konstituering
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Kontaktperson
f. Kirkeværger
4. Forslag til mødedatoer for 2019.

5. Restancer vedr. gravsteder.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.

Blad nr. 49
Formandens initialer:
VJ

9. Eventuelt.

Mødedeltagere:
Villy Jensen

Anders Møller

Gitte Vejen Hornbech

Helle Skriver

Ulla Sørensen

Laila Kjeldsen

Regnar Jensen

Margith Skovrider Koch

Herluf Christensen

Niels Hans Nielsen

underskrifter

Karin Jacobsen Olesen

