Sdr. Stenderup

d. 24-03-2014

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 27/03 - 2014 klokken 19.00

DAGSORDEN
Salme og ordstyrer: Søren Hindbo

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
Samarbejdsaftale med Bramdrup – Rigmor
Nye nøgler – underskrive papirer på hvad vi hver
især har modtaget af nøgler

REFERAT
Afbud fra Søren Hindbo
Ordstyrer: Rigmor
DDS 725
Referater underskrevet.
Rigmor informerede omkring graversamarbejdet
med Bramdrup
Vi fik fordelt de nye nøgler og får lavet det
nødvendige papirarbejde.

Alarmanlæg i præstegården – abonnement aftale

Abonnementsaftale drøftet

Lydanlæg i kirken

Vi drøftede muligheder for at etablere et
lydanlæg. Vi har fået 1 tilbud og indhenter 1
mere.
NJ sender mail med svar til Leif Nielsen.
Birgit Urd er efter de 3 mdr’ s forlængelse ansat
indtil 14/6 ved Sdr. Stenderup, Bjert og Dalby
kirker.
Værestedet får lov til at låne et lille stykke jord i
enden op mod skolens legeplads til en lille
køkkenhave.

Svar til præst Leif Nielsen jf. fremsendt mail til Jer
alle.
Info omkring forlængelse af Birgit Urd’ s ansættelse
(3 mdr)
Svar til værestedet og eventuelt beskrivelse af
samarbejdet.

Regnskabet 2013 er godkendt. Det er indsendt
dags dato med stemplet: Sønder Stenderup
Sogns menighedsråd, CVR –nr. 66236110,
Regnskab 2013, Afleveret d. 27-03-2014
klokken 17:07
Tove orienterede om diverse ting fra
Nyt fra medarbejderrepræsentant:
medarbejdersiden.
Maria undersøger ved provst og stift om vi må
benytte vores dåbsfad ved 2. pinsedagstjenesten. Hvis der gives lov, så skal der være 2
Nyt fra præsten: Lån af kirkens dåbsfad til 2.
vagter til at passe på dåbsfadet.
pinsedags-tjeneste?
Villy Søvndal kommer som gæsteprædikant den
2 vagter ved dåbsfad
18/9. Borgmester Jørn Pedersen kommer som
Aftenkirke
gæsteprædikant den 6/11
Fordørene i præstegården – lister smuldrer af
9/10 aftenmusik
(gemmes til syn?)
Kirkeværgen ser på listerne til fordørene
Kirkesyn 22/5 klokken 16.30
Menighedsrådsformand
Løveroddevej 4
njl@fensbjerg.dk
Niels Jørgen Langhoff
6092 Sdr. Stenderup
40191137
Økonomi: Regnskab 2013 m. v.

Kommende arrangementer: Fælles

Fælles GT den 30/3 i Dalby
6/4 kirke i børnehøjde klokken 17.30
9/4 afslutning for minikonfirmander klokken
17.30

musikgudstjeneste
Kirke i børnehøjde
Afslutning for mini-konfirmanderne

EVT: KODA afgift.
Mulighed for pasningsaftale på vedligehold af
kirkebygningen.
Arrangement for de frivillige.

Kassereren undersøger om vi i forvejen betaler
KODA afgift. Hvis vi ikke gør, så skal vi have
indberettet til KODA.
Vi undersøger om det er muligt at lave en slags
serviceaftale på pasning af kirkebygningen.
Vi har drøftet ideen og muligheden for formen
på et arrangement for de frivillige. Vi forventer at
kunne afholde et sådan arrangement i efteråret
engang.

SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

