Sdr. Stenderup

d. 20-02-2018

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 22/02 - 2018 klokken 17.00

DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Marianne

Siden sidst: Status på renovering af
præstegården
Status på indvendig kalkning af kirke og
renovering af orgel
Topkapning af træerne på kirkegården

Økonomi: Diverse vedrørende økonomi

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Afbud fra Marianne og Maria (Maria var på kursus)
Heidi Gottenborg deltog
Ny ordstyrer: Tove
DDS 747
Søren fortalte om hvordan renoveringen af præstegården
forløber. Økonomien på projektet ser fin ud selvom der
løbende kommer ekstraudgifter.
Vi har haft besøg af Kirsten Trampedach fra
Nationalmuseet for at få en vurdering af den indvendige
stand af kirken. Hun laver en rapport som vi kan arbejde
videre efter. Vi havde arkitekt Hans Lund fra Rødding med
som vores projektleder. Hans Lund vil blive inviteret med til
et fremtidigt menighedsrådsmøde for sammen med
menighedsrådet at gennemgå projekt renovering af orgel
samt indvendig kalkning af kirken.
Topkapningen af træerne på kirkegården er dags dato
afsluttet og vi er yderst tilfredse med det udførte arbejde.
Joachim gennemgik økonomien. Det ser overordnet fint ud.
Vi fik udleveret en tidsplan for årsregnskab 2017
Vi lavede en øremærkning af de frie midler på følgende
områder: Køkken i konfirmandstuen
Tagrygning på konfirmandstuen
Beskæring af træer på kirkegården
Tove har været på kursus vedrørende arbejdstillinger
Trapperne i tårnet er etableret
Der er en stor tak til ” Strikkeklubben” for at de har strikket
håndklæder til graverne
Garderoben i graverkontoret er lavet færdig
Træer på kirkegården – se under ” siden sidst”

Ergonomi/arbejdsstillinger
Trapper i tårnet
Garderobe i graverkontoret
Træer på kirkegården
Nyt fra præsten:

Forplejning til indsamlingssøndag den
11. marts

Søren laver suppe til indsamlingsdagen den 11/3-18
Vi deltager i Landemode i år (7/9) Menighedsrådet finder et
sted at spise
Vi deltager ikke i Trinity møde

Skal vi overveje at deltage – (nu hvor vi
ikke kommer til Stiftsdagen 17. marts) i
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

enten: Landemode i september eller
Trinitymødet(26 og 27/10)? Det skal i
kalenderen, hvis det skal lykkes
Kommende arrangementer: Kirke i
børnehøjde 1. marts

EVT.

Personalesag:

Lena laver mad til kirke i børnehøjde den 1/3
Lizzie hjælper også

Kirkeværgen spurgte om han skal tage tilbud hjem fra
tækkemand for at få ny rygning på konfirmandstuen, det
blev vi enige om at gøre.
Personalesag drøftet
.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff
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