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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 15. januar 2019
kl. 18.30 – 21.30
i Konfirmandstuen.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer

2. Meddelelser og indkommen post.

3. Gennemgang af kirkegårdsvedtægter.

4. Afslag på disp. ansøgning vedr.
velfærdsbygnig i Grynderup.

5. Besøg af Arbejdstilsynet.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.
9. Eventuelt.

Blad nr. 50
Formandens initialer:
VJ

Formanden uddelte indbydelser fra Menighedsrådsforeningen
Himmerland.
Provstiudvalget har bevilget kr. 55.000 til dækning af ekstra
lønudgifter i forbindelse med en længere sygemelding i
sommeren 2018.
Vi har en lav kassebeholdning og skal være opmærksomme på
tidsfrister for lønrefusioner, så de kommer rettidigt.
Kirkegårdsudvalget laver sammen med graverne et udkast til en
ny fælles kirkegårdsvedtægt for de tre kirkegårde. Derefter
forelægges det menighedsrådet til godkendelse.
En ansøgning til arbejdstilsynet om dispensation fra bygning af
velfærdsfaciliteter ved Grynderup kirkegård er blevet afvist og
formanden har anket denne afgørelse med anmodning om et
møde med arbejdstilsynet. Vi har ikke modtaget svar herpå.
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg den 11.
december. De påpegede, at der ikke var afholdt den årlige
arbejdsmiljødrøftelse. Den er nu afholdt den 10. januar.
Endvidere at menighedsrådet har pligt til at orientere berørte
ansatte om afgørelser fra arbejdstilsynet.
Graver Anders Koch er deltidssygemeldt og der søges en vikar
på 22 timer ugentligt indtil videre til den 5. marts.
Formanden undersøger hos provstiudvalget, hvordan man i
resten af provstiet forholder sig til vejledning fra Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning om kirkens ansvar for at flytte kister fra
kapel/våbenhus til kirkerummet.
Kirkegårdsudvalget foretager en revurdering af, hvilke gravsten
fra sløjfede gravsteder, der er bevaringsværdige og tager stilling
til sikring af de resterende gravsten fra at vælte.
Der har været afholdt et første byggemøde med arkitekten
vedr. bygning af velfærdsfaciliteter i Rørbæk.
Der afholdes musikgudstjeneste i Rørbæk kirke den 24. marts
kl. 19.00.
Næste menighedsrådsmøde den 4. marts.
Der indkøbes et begravelsestæppe til brug på kirkegården ved
jordbegravelser.

Mødedeltagere:
Villy Jensen

Karin Jacobsen Olesen

Laila Kjeldsen

Helle Skriver

Ulla Sørensen

Niels Hans Nielsen

Anders Møller

Herluf Christensen

Margith Koch

Regnar Jensen

underskrifter

Gitte Vejen Hornbech
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