Sdr. Stenderup

d. 21-02-2017

Referat

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 23/2 - 2017 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
Må din vej gå dig i møde

Salme og ordstyrer: Maria
Besøg af Hanne Refshammer McCollin
fra Provstiet.

Hanne er ansat ½tids i den fælles menighedspleje ved
Kolding provsti.
Hun fortalte om arbejdet og de muligheder, der er i
menighedsplejen.
Eksempler: Inspiration og sparingspartner, kontakt på
tværs, frivillig pleje, administrationshjælp, fælles
hjemmeside, forsikring af frivillige m.m.
Vi fortalte om de diakonale tiltag vi har i Sdr. Stenderup
Maria er kontaktperson.
Skimmel omfanget er nu klarlagt. Der er møde med
provsten den 28/2.

Siden sidst: Opdatering på
skimmelsvamp i præstegården.

Der skal vælges ny bestyrelse alle er velkomne.

Info om møde i Fælleskrematoriet den
16/3-17

Toves PC til reparation.
Tove indkøber knager til omklædningsrum samt ny
aluminiums A-stige
Lizzie låser konfirmandstuen den 7/3 kl 21
Træer langs A-huset skal opstammes
Jesper er faldet ned ved træklipning, trykkede ribben ellers
ok. Fremover beskæres fra jorden.
Tjørnehækken langs diget klippes en ½ meter ned (NJ)
Hjertestarter ved kirken medtages i 2018 budget. (Joachim)
Der indhentes 2 tilbud på indvendig kalkning af kirken hver
byder giver tilbud både på sommer og vinterkalkning.
Frie midler fra 2016 bliver akkumuleret med de frie midler vi
har fra tidligere år.

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Økonomi: Regnskabsinstruks
Anvendelse af frie midler
Nyt fra præsten: Info. Tirsdagsklubbens

sommerudflugt
Info. konfirmandlejr
Nye datoer til Mr-møder
Ny computer til præsten (har vi måske
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Sommerudflugt den 13/6 (Tørskind m.m.)
Konfirmandlejer gennemført på grænseborgen i denne uge.
MR møder: 19.april; 31. maj med kirkesyn kl. 17.00; 22.
juni; 17 august;
25 august Luther Lagkage i Kolding
Ny computer er bevilliget

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

aftalt?)
Hjemmeside budgetlægges
Kaffe i Kruses have: datoer
Gave til mini-konf. medhjælper
Skærtorsdagsarrangement: status

Skimmelsvamp: status
Kommende arrangementer:

Der er afsat penge til ny hjemmeside.
Ovenstående tages af frie midler.
Kirkekaffe den 4. juni i Kruses Have
Kirkekaffe den 13. august efter Gudstjenesten
Lissie køber en bog
Heidi sørger for bordpynt. Borde stilles op onsdag aften NJ
+ Søren. Mad ind Joachim og Maria. Opvask: Lissie og
Tove; Oprydning NJ og Søren.
Rikke og Dennis synger i Kirken og John Schmidt i
forsamlingshuset.
Maria laver en liste over omkostninger og tid til reetablering
af egne løsøre
Fastelavn – detaljer er på plads

Henrik Fisher vil gerne låne Kirken den 2-3 september
Vi har sagt ja under forudsætning af, at de flytter sig hvis
der kommer kirkelige handlinger.
Koncert med Henrik Goldschmidt.
Menighedsrådet har sagt ja til søndag uge 16 eller 20 kl
19.00 Eva Maria undersøger om det kan lade sig gøre.
Der er ikke en fælles provstigudstjeneste 2 pinsedag i år
Præsternes sydøst-bytte-gruppe laver et fælles
arrangement i Geografisk have 2 pinsedag kl 17.00 – 17.45
EVT.

Arbejdsulykke (Jesper) er anmeldt.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff
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