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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Tirsdag d. 21. maj 2019 kl.
18.30 – 21.30
i Konfirmandstuen.

b
Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer

2. Meddelelser og indkommen post.

Formanden refererede fra mødet den 15. maj om
energioptimering af provstiets kirker, hvor vi får besøg af
rådgivere i vore kirker den 18. juni. Inden da skal vi have
overblik over energiforbrug i kirkerne og brug af kirkerne for de
tre seneste år.
En indsendt ansøgning til provstiudvalget om dækning af ekstra
lønudgifter i forbindelse med langtidssygemelding er blevet
behandlet med det svar, at en ekstra bevilling afhænger af
økonomien i de projekter, vi har fået bevilling til i år.
Der blev afholdt kirkesyn den 9. maj, se blad 53. De enkelte
punkter blev gennemgået. I Stenild indkøbes flere hyldeknægte
til redskabsrummet og døren til redskabsrummet justeres. I
Rørbæk installeres lyssensor ved kirkelågen. Vi søger om at få
gulvet i Rørbæk kirkes våbenhus omlagt eller sandfyldt i
forbindelse med installering af nyt varmeanlæg i kirken.
Der ønskes bedre lys i Grynderup kirke, f.eks. i form af
væglamper samt at få Grynderup kirke kalket og malet
indvendigt. Der indhentes prisoverslag over reparation af
kirkediger i Grynderup og Stenild.
Vi drøftede ønsker til budget for 2020 vedr. anlægsønsker.
Budgettet færdigbehandles på næste menighedsrådsmøde.
Formanden orienterede om status vedrørende anlægsarbejder
vedr. Rørbæk kirke og kirkegård og godkendelsen heraf. Der
forventes afholdt licitation i slutningen af juni.
Der skal findes en sommerferieafløser i 2 gange 20 timer i
gravernes ferie.
Der har været indbrud i velfærdsbygningen ved Rørbæk kirke
den 20. maj. Der er stjålet en hækklipper og nogle benzindunke.
Der afholdes udvalgsmøde vedr. kommende arrangementer
den 4. juni.

3. Gennemgang af bemærkninger vedr.
kirkesyn.

4. Budget 2020,
5. Status vedr. anlægsopgaverne 2019.

6. Personaleforhold.
7. Nyt fra udvalgene.
8. Kommende arrangementer.

Blad nr. 54
Formandens initialer:
VJ

9. Eventuelt.
Fraværende med afbud: Helle Skriver, Gitte Hornbech og Niels Hans Nielsen.
Mødedeltagere:
Villy Jensen

Ulla Sørensen

Laila Kjeldsen

Karin Jacobsen Olesen

Regnar Jensen

Margith Koch

Herluf Christensen

underskrifter

Anders Møller

