Side 1 af 1

RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Onsdag d. 24. april 2019 kl.
18.30 – 21.30
i Konfirmandstuen.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

Blad nr. 52
Formandens initialer:
VJ

Dagsorden godkendt uden ændringer
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser og indkommen post.

3. Kvartalsrapport 1. kvartal

4. Budget 2020, foreløbig bevilling.

5. Energioptimering af provstiets kirker.

6. Personaleforhold.

7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.
9. Eventuelt.

Provstiudvalgets svar på ansøgning om midler til sikring af
gravsten er, at vi må sætte arbejdet i gang og senere på året
bliver det vurderet, om vi har plads til at dække udgiften inden
for rammerne af de øvrige bevillinger til i år.
Vi drøftede problematikken omkring sikker e-post og arbejder
videre med den i forhold til hjemmeside og kommunikation
med borgere.
Kvartalsrapporten efter 1. kvartal blev fremlagt og taget til
efterretning. Kassereren undersøger nærmere, hvorfor et par af
posterne er betydeligt højere end budgetteret. Samlet set
følger økonomien budgettet.
Provstiudvalget er kommet med en foreløbig udmelding om
budgettet for 2020. Vi drøftede forskellige ønsker til budgettet
for 2020, bl.a. flere penge til kirkelige aktiviteter og til generel
forøgelse af driftsrammen.
Provstiudvalget ønsker at starte en proces omkring
energioptimering af provstiets kirker og indkalder til møde om
det den 15. maj.
Graver Anders Koch er nu fuldt raskmeldt.
Medarbejderrelaterede oplysninger må kun sendes rundt til
menighedsrådsrådsmedlemmer via sikker post eller DAP, så
uvedkommende ikke kan læse dem.
Hobro Stenhuggeri er bestilt til at sikre de gravsten på
kirkegårdene, som kirkerne har ansvaret for. Der afholdes
forhåbentlig inden sommerferien licitation over graverbygning
på Rørbæk kirkegård, varmeanlæg i Rørbæk kirke og udskiftning
af låger på Rørbæk kirkegård.
Der er igen bestilt musebekæmpelse til Grynderup kirke.
Ikke noget nyt
Næste møde den 9. maj er med kirkesyn indledt i Stenild kirke
kl. 17.00. Derefter ordinært møde den 21. maj.
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