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RØRBÆK-GRYNDERUP-STENILD
MENIGHEDSRÅD

Dato:
Mandag d. 12.august 2019
kl. 18.30 – 21.30
i Konfirmandstuen.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

Beslutning

Blad nr. 56
Formandens initialer:
VJ

Dagsorden godkendt uden ændringer
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Meddelelser og indkommen post.

3. Drøftelse vedr. Herlufs fratrædelse.
a) Afskedsfrokost d. 8/9
b) Aktiviteter i præstegården
c) overdragelse/syn af præstegård.

4. Regnskabsrapport 2. kvartal.

5. Offentligt budget og regnskabsmøde.
6. Personaleforhold.
7. Nyt fra udvalgene.

8. Kommende arrangementer.

Provstiudvalget har igangsat en energioptimering af provstiets
kirker. Der afholdes møde om sagen vedr. vore kirker den 13/8.
Der afholdes endeligt budgetsamråd den 28/8, hvor der også vil
blive orienteret om en igangsat proces om evt. ændring af
pastoratsinddelingen i provstiet.
Tilsendt materiale vedr. dåb, nadver, liturgi osv. blev fremlagt.
Herluf fratræder sin stilling som sognepræst pr. 8/9. Der blev
planlagt afskedsgudstjeneste og afskedsfrokost i Rørbæk
Forsamlingshus den 8/9.
Abonnement for el og gas overdrages fra Herluf til kirken ved
fraflytning 1/9.
Regnskabsrapporten efter 2. kvartal blev fremlagt og godkendt.
Samlet set er der brugt halvdelen af årets budget. Enkelte
poster ser ud til at skulle omposteres.
Der afholdes offentligt regnskabs- og budgetmøde den 17/9 i
Stenild Forsamlingshus efterfulgt af et kort almindeligt
menighedsrådsmøde.
Der bevilges reparation af en af gravernes mobiltelefon.
Provstiudvalget har givet tilladelse til igangsættelse af
byggeri/ombygning af redskabsrum og graverfaciliteter samt
installering af nyt varmeanlæg i Rørbæk kirke. Arbejdet
igangsættes i uge 35. Det blev dyrere end forventet, hvorfor
renovering af kirkelåger samt nogle af hækudskiftningerne
udskydes til senere. Bygningsudvalget arbejder videre med
prioritering af opgaverne. Varmeanlægget udskiftes i oktober
måned. Der indhentes tilbud på indvendig kalkning af Rørbæk
kirke.
De praktiske forhold omkring høstgudstjenesterne blev aftalt.
Der er aftalt fælles foredragsaften i Stenild den 6/2 2020 i
samarbejde med foredragsforeningen med Dennis Lydom.

9. Eventuelt.
En ansøgning fra graver Margith Koch om lønforhøjelse,
fremsendt gennem hendes fagforening, blev imødekommet.

10. Lukket punkt.
Fraværende med afbud: Anders Møller
Mødedeltagere:

Villy Jensen

Gitte Vejen Hornbech

Ulla Sørensen

Regnar Jensen

Laila Kjeldsen

Helle Skriver

Margith Koch

Herluf Christensen

Niels Hans Nielsen

underskrifter

Karin Jacobsen Olesen

