Sdr. Stenderup

d. 21-01-2013

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 24/1 - 2013 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
DDS 712

Salme: Rigmor
Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
Vi skal have drøftet mail fra kontaktperson
angående samarbejdsaftale med Bramdrup vedr.
udlån af vores gravermedhjælper.
Ting fra Kirkealle’ 6 - genbrug

Referater underskrevet
Samarbejdsaftalen med Bramdrup kirke
underskrives og sendes til Bramdrup
Vi går Kirkealle’ 6 igennem på et tidspunkt for at
vurdere om der er ting der e. v. t. kan gå til
genbrug.
Kirkeværgen og graveren har et ønske om at
hækken ned mod kælkebakken bliver klippet
helt i bund, for derefter at skyde op igen i en
tættere tilstand. Hækken omme ved præstediget
bliver skåret ned og en ny plantes lidt længere
inde på vores grund.
Kirkeværgen redegjorde for brændeovn til
præstegården, samt det kommende arbejde
med gårdspladsen i præstegården. Ligeledes
blev vi opdateret på hvor langt vi er med
ladeprojektet.

Økonomi: Kassereren har nogle punkter vi skal
have drøftet.
Derudover skal der udarbejdes regnskabsinstruks
for menighedsrådet.
Ansøgning fra Bjert-Stenderup besøgstjeneste

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten: Præstegården vedligeholdelseskonto.
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Kassereren redegjorde for hvilke ting og tiltag
der er sat i gang. MR udtrykte stor tilfredshed
med kassererens arbejde.
Kasserer og formand udarbejder
regnskabsinstruks.

Besøgstjenesten ansøgte om 1000 kroner til
deres arbejde. Vi bevilligede pengene til det
gode formål.
Programmet office 2010 skal indkøbes for at det
nye graversystem virker. Kirkeværgen og
graveren deltager i kirkegårdskonference den
20/3 – 13. Ellers generel info fra graveren.
Der skal sættes et beløb af i kommende
budgetter som øremærkes til vedligehold af
præsteboligen. Arbejde med maling af køkkenet
Løveroddevej 4
fensbjerg@post5.tele.dk
6092 Sdr. Stenderup
40191137

Problemer med hundeefterladenskaber

Kommende arrangementer: Fastelavn.
3/3 -13 afsked for biskoppen
Datoer for filmaften(4/4)

EVT.

i præsteboligen sættes i gang snarest.
Vi inviterer Henning fra regnskabskontoret til at
komme og gennemgå budget og regnskab med
os.
Den nystartede læseklub er p. t. på 6 deltagere
Tove og Maria tager kontakt til skole og
beboerforening for i fællesskab at gøre noget
ved problemet med hundeefterladenskaber.
Fastelavn 10/2: NJ køber tønder og maling,
Joachim køber fastelavnsboller og Tove køber
slik og drikkevarer.
Afsked for biskoppen den 3/3 klokken 14.00 i
Haderslev domkirke
18/4 filmaften
4/4 og 22/5 kirke i børnehøjde
Datoer for kommende MR- møder blev planlagt

Kontaktpersonen sender den af menighedsrådet
godkendte ”vedtægt for kontaktperson” til
formanden, som derefter underskriver. Derefter
bliver aftalen sendt til alle MR-medlemmer og
ansatte.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

