Sdr. Stenderup

d. 28-01-2015

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 29/01 - 2015 klokken 19.00

DAGSORDEN
Salme og ordstyrer: Maria

Siden sidst: Underskrive referat fra sidst
Kirkealle’ 6
Forespørgsel vedrørende Pastor Petersen’ s
gravsted(varighed af aftale)

REFERAT
Afbud fra Søren Nielsen
DDS 557
Referater underskrevet
Kirkealle’ 6 er sendt i høring i 8 uger med
henblik på en eventuel nedrivning.
Tove undersøger hvor længe der er legat på
gravstedet endnu og Tove giver besked til de
pårørende.

Bogføring for 2014 er tilendebragt. Joachim
gennemgik diverse ting vedrørende regnskabet
Ved varebestilling SKAL der stå følgende på
fakturaen: Sdr. Stenderup Kirke
Menighedsrådet
Kirkealle 1
6092 Sdr. Stenderup
Ikke noget med at skrive for eksempel: Niels
Jørgen Langhoff Sdr. Stenderup kirke, Kirkealle’
1, 6092 Sdr. Stenderup.
Tove fortalte lidt om det arbejde der pt udføres
Nyt fra medarbejderrepræsentant: - Omlægning af
på kirkegården.
hække i foråret.
Tomme gravsteder plantes til for at lette
vedligeholdelsen.
- Beplantning af tomme gravsteder.
Tove har undersøgt hvad det vil koste at
- Renovering af Morsø bænke.
renovere de 4 morsøbænke vi har.
Vi drøftede en mulig ændring af numrene på
- Ændring af nummer på urnegravpladser i græs.
urnegravstederne.
Rigmor skriver den næste leder.
Nyt fra præsten: Leder næste kirkeblad
Henvendelse vedrørende byggegrund er sendt
Udstykninger/udvikling af Sdr. Stenderup
videre til stiftet. Vi afventer svar på dette.
Stentoft – gudstjenester - orientering
Maria tager op på Stentoft og afholder en
Skilt ved ”rundkørslen” retning mod kirken (forslag
gudstjeneste den 30/1-15.
fra kirkegænger)
Vi drøftede en mulig skiltning op til kirken. Vi gør
Politik for gaver til frivillige
ikke mere i den sag lige nu.
Mikrofon i kirken (henvendelse efter begr. )
Gaver til frivillige: Der må ikke gives gavekort
Taget i præstegården?
men derimod kan der indkøbes en mindre gave
Menighedsrådsformand
Løveroddevej 4
njl@fensbjerg.dk
Niels Jørgen Langhoff
6092 Sdr. Stenderup
40191137
Økonomi:

der ikke må overstige den indsats der bliver
ydet.
Vi vil gå videre med det arbejde der allerede er
udført i sagen med at få lavet bedre lyd i
kirken(højttaleranlæg)Vi tager sagen op når vi
skal have provstesyn i 2015.
Søren Hindbo tager fat i mureren og får ham til
at se på en udbedring af taget på præstegården.
Det er utæt omkring skorstenene.

Kommende arrangementer: Fastelavn: tønder,
boller/saftevand m.m.
Suppe til Indsamlingsdag
Afslutning for mini-konf. – orientering
Kirkekaffe i det fri - datoer

EVT:

Joachim sørger for indkøb af tønder og
kongekroner. Joachim sørger også for
fastelavnsboller. Tove køber saftevand
Indsamling den 8/3 – 14. Søren H. laver suppe
Afslutning for minikonfirmander og forældre den
15/3 – 15
Kirkekaffe i det fri den 24/5 og den 23/8- 15
Rigmor vil prøve at samle materiale sammen til
at vi kan lave en personalehåndbog.
Der skal laves en fælles APV for graverne i
Bjert-Sdr. Stenderup og Dalby
Rigmor får lavet nyt ansættelsesbevis på Thor

SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

