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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Blad nr. 46
Mandag d. 13. august 2018 kl. Formandens initialer:
18.30 – 21.30
VJ
i Konfirmandstuen.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning
Dagsorden godkendt uden ændringer

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser og indkommen post

3. Regnskabsrapport 2. kvartal.

4. Offentligt budget og regnskabsmøde.

5. Velfærdsbygninger i Rørbæk og
Grynderup.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

Der afholdes budgetsamråd i provstiet den 30/8.
Der opkræves fremover kr. 100,00 pr. måned i netbankgebyr i
vores pengeinstitut.
Vi har modtaget henvendelse fra Skovbo Data ang.
menighedsrådets ansvar for at sikre gravsten mod at forårsage
ulykker. Vi opfordrer graverne til at rette henvendelse til
kirkeværgerne, hvis de har mistanke om sten, der er i fare for at
vælte. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Kvartalsrapporten efter 2. kvartal blev gennemgået og taget til
efterretning. Der har været en uforudset ekstra lønudgift på
grund af en sygemelding hos en medarbejder. Når vi har
overblik over udgiftens størrelse, sendes en ansøgning til
provstiudvalget om en ekstra bevilling.
Der afholdes offentligt budget og regnskabsmøde med
menighedsrådets beretning den 18/9 i Rørbæk Forsamlingshus.
De praktiske forhold blev aftalt.
Det reviderede projekt for velfærdsbygninger på Rørbæk og
Grynderup kirkegårde sendes til provstiudvalget. Der anmodes
samtidig om et møde med provstiudvalget om, hvordan vi
overholder arbejdstilsynets krav til velfærdsfaciliteter.
Formanden undersøger muligheden for at vi kan søge en ekstra
bevilling til dækning af arkitekthonorar og øvrige ikkebudgetterede udgifter som følge af arbejdstilsynets påbud.
På grund af udskiftning af personale på Støvring kirkekontor har
kassereren i en del af sommeren selv foretaget betalinger af
regninger i modsætning til den aftalte procedure.
Graver Anders Koch er tilbage på fuld tid efter sin sygemelding.
På given foranledning besluttede vi fortsat at følge provstiets
vejledende takster til aflønning af vikarer for organister og
kirkesangere.
Der er modtaget tilbud på ny flagstang, udskiftning af defekte
fliser og terrænregulering ved redskabshuset ved Stenild kirke.
Arbejdet sættes i værk.
Der er lavet kontrakt på fem år på kalkning af Rørbæk og
Grynderup kirker udvendigt med kalkning af hvert år.
Fra Aktivitetsudvalget er der fokus på kontakt til børnefamilier
via Facebook.
De praktiske forhold omkring høstgudstjenesterne blev aftalt.

8. Kommende arrangementer.
Næste menighedsrådsmøde den 18. september i forlængelse af
9. Eventuelt.
det offentlige møde
Fraværende med afbud: Medarbejderrepræsentant Margith Koch
Mødedeltagere:
Villy Jensen
underskrifter

Regnar Jensen

Laila Kjeldsen

Ulla Sørensen
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Helle Skriver

Gitte Vejen Hornbech

Anders Møller

Herluf Christensen

Karin Jacobsen Olesen

Niels Hans Nielsen

