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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 18. september
2018 kl. 19.00 – 21.30
i Rørbæk forsamlingshus.

Blad nr. 47

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

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

Formanden fremlagde beretning for 2017 og redegjorde for
planer for fremtiden og regnskabet for 2017 blev fremlagt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer

Formandens initialer:
VJ

8. Kommende arrangementer.

Provstiudvalget har bevilget penge i 2019 til udskiftning af
hække, omlægning af kirkegårdene, udskiftning af
kirkegårdslåger i Rørbæk, nyt varmeanlæg i Rørbæk kirke og
ombygning af velfærdsfaciliteter ved enten Rørbæk eller
Grynderup kirke. Der er bevilget kirkelig ligning til driften på kr.
1.700.000 i 2019.
Den ikke-øremærkede andel af høstofferet, kr. 4.150,00 ud af i
alt kr. 6.650,00 deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp,
Kirkens Korshær, Danske Sømands- og Udlandskirker,
Menighedsfakultetet og KFUMs Soldatermission.
Kirkegårds- og bygningsudvalget arbejder sammen med
graverne videre med at finde en procedure for at gøre
gravstedsejere opmærksom på deres ansvar for at sikre
gravsten, der risikerer at vælte. Endvidere skal de gravsten, som
kirkerne har overtaget, sikres snarest muligt.
Der søges medarbejder til 6 ugers hjælp til grandækningen fra
uge 43.
Der bestilles ekstra eftersyn af orglet i Stenild kirke på grund af
lugtgener.
Der har igen været problemer med lønudbetaling til en
medarbejder og kontaktpersonen tager kontakt til
kirkekontoret i Støvring.
Der blev drøftet forskellige muligheder for medvirkende til
julekoncert og Helligtrekongersfejring.
Der gøres opmærksom på til provstiet og arkitekten, at der har
været ekstra udgifter til afretning af jord omkring det nye
redskabshus i Stenild.
Der indkøbes et brugt el-piano incl. stativ samt en ny klaverstol
til Stenild kirke.
Der afholdes Gud og Mad i Rørbæk kirke og forsamlingshus den
30. oktober.

9. Eventuelt.

Der er igen problemer med mus i våbenhuset i Grynderup kirke.

3. Meddelelser og indkommen post.

4. Fordeling af høstoffer.

5. Procedure ang. sikring af gravsten.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

Fraværende med afbud: Helle Skriver
Mødedeltagere:
Villy Jensen

Niels Hans Nielsen

Regnar Jensen

Laila Kjeldsen

Gitte Vejen Hornbech

Karin Jacobsen Olesen

Ulla Sørensen

Anders Møller

Margith Koch

Herluf Christensen

underskrifter

