Sdr. Stenderup

d. 24-01-2017

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 26/1 - 2017 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
DDS 331

Salme og ordstyrer: Marianne
Ponchoer til koret(stofprøver)
Info om opstart af spirekor
Siden sidst:
Info fra formandsmøde den 25/1-17
Renovering af præstegård
Energimærkning af konfirm.stue 2/2-17 klokken 8.
Generalforsamling i Distriktsforeningen den 8/2-17
klokken 17.00

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Lindetræer ved
A huset: Let beskæring ell. Kugleklippes
Arbejdstøj: omregning i kroner eller i pointsystem.
Alkoholfri vin: forespørgsel herom fra 2 personer
Opmaling af salmenummer: forespørgsel fra
kirkesanger
Konstaterer borebiller i kirken: er behandlet

Økonomi:

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Rikke Hvid var med stofprøver til de ponchoer
som menighedsrådet har valgt at købe til koret.
Zane kom og fortalte om opstart af spirekor.
Hun har lavet foldere som bliver delt ud på
skolen. Menighedsrådet opfordrer Zane til at
deltage i efteruddannelse indenfor området.
Niels J. informerede om ting der blev drøftet på
formandsmødet den 25/1-17.
I forbindelse med den konstaterede
skimmelsvamp i præstegården er der nu lavet
yderligere undersøgelser af vægge m.v. Når
resultatet af disse prøver foreligger vil arkitekten
som står for projektet udarbejde
udbudsmateriale som håndværkere kan byde
ind på.
Den 2/2-17 bliver konfirmandstuen
energimærket. Tove låser op for firmaet.
Info om generalforsamling i distriktsforeningen.
Jens Barsøe er valgt som vores nye kirkeværge.
Vi beskærer træerne ved A-huset. Marianne og
Tove ser på hvordan det bedst gøres.
Tove forhører hos relevante myndighed om det
er tilladt at gå fra pointsystem og over til kroner.
Vi vil prøve at køre med både alkoholfri vin og
vin med alkohol i for at imødekomme
forespørgsel.
Tove indkøber maling til opmaling af
salmenumre.
Tove har behandlet imod borebillerne og holder
øje med udviklingen.
Joachim informerede om hvor vi står
økonomisk. Vi regner med at 2016 giver et lille
overskud.
Kirkeværgen og formanden indhenter tilbud på
indvendig kalkning af kirken. Det skal udføres i
sommerferieperioden

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

Nyt fra præsten: Fællesspisning
Skærtorsdag(Dannevirke)
Gæsteprædikant-aftener: skal vi fortsætte og i
hvilken form, eller skal der findes på noget nyt.
Gæsteprædikanter til efteråret?
Ideer til fælles sogneaften hos os
Status på flytning og genhusning
Dato til dag hvor vi taler indhold. Hvad vil og kan
vi? Skal nyt komme til? Skal andet afvikles?
Pasning af haven omkring præstegården under
genhusning.
Kommende arrangementer:

EVT.
Personalesag: Lukket møde.

Vi drøftede en eventuel form på skærtorsdags
gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i
Dannevirke.
Vi fortsætter med gæsteprædikant-aftener.
Maria vil meget gerne have ideer og input til
mulige emner vi kan bruge som
gæsteprædikanter.
Vi drøftede emner til vores fælles sogneaften
som i år foregår her hos os.
Maria informerede om hvordan det er gået med
genhusningen på Lykkesgård. Nogle af Maria’s
møbler skal nok kasseres da der stadigvæk er
problemer med rester af skimmelsvamp i dem.
Det er aftalt at Maria melder skaden til eget
forsikringsselskab i første omgang. Viser det sig
at de ikke vil betale, så må vi som
menighedsråd træde til og søge at hjælpe.
Vi planlægger visionsdag for menighedsrådet
den 11/6-17 efter gudstjenesten.
Haven omkring præstegården passes af
graverne mens præstefamilien genhuses på
Lykkesgård.
2/2-17 klokken 19.00: Kyndelmisse

Kontaktpersonen informerede om at det er aftalt
at afholde et lille møde med medarbejderne den
første fredag i hver måned på graverkontoret.
Her kan drøftes løst og fast.
Personalesag drøftet.
.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff
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