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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 26/10 - 2017 klokken 17.00

DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Tove

Afbud fra Niels Jørgen

Siden sidst: Sidste nyt om byggesagen i
præstegården

Artikel til næste kirkeblad blev gennemgået, der
var ikke yderligere spørgsmål til dette.
Søren sender efterfølgende artiklen til Bjert
Stenderup Avis

Økonomi: 1. Behandling og godkendelse af

Kommentarerne til revisionsprotokol
2. Behandling og godkendelse/
indlevering af endelig budget 2018

1. Kommentarer godkendt og underskrevet
2. Budget 2018 godkendt

Budget afleveret
Årsbudget 2018 er blevet afleveret til
provstiet
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
26-10-2017 18:37

3. Behandling og godkendelse af
Sidste kvartalsrapport.
4. Behandling og godkendelse af
Tillæg til bilag til regnskabsinstruks
5. Info ang. Fremtidige håndtering af
gaver jf. revisorerne. Her har jeg
Materiale med til Jer.
6. Indsamling i kirken

3. Kvartalsrapport pr. 30 september
godkendt
4. Tillæg til regnskabsinstruks godkendt
5. Info om gaver gennemgået. Den er taget
til efterretning
6. Information om proceduren ved
indsamlinger samt muligheder for
elektronisk betaling

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Lindetræ på

Jens Barsø vender tilbage med en løsning

kirkegården.
-Sjæleringning henvendelse fra bedemanden.

Lissie og Tove kommer med oplæg til mulige
løsninger

-Pris på opretning af fredet gravsten.

Det blev besluttet, at stenen skal oprettes

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

Nyt fra præsten: Oprydning i arkiv: dato

Udskydes til maj juni 2018

Møde i gudstjeneste-udvalget

Maria, Marianne, Lizzie og Søren med i udvalget

Skrivelse om Diakoni - fra Hanne McCollin

Møde den 15.11 alle er velkomne

Formandsmøde: Hvem repræsenterer kirken?
Hvad skal vi gøre til fastelavn næste år?
Hvad skal der stå i kirkebladet?

27/11 Søren spørger NJ ellers deltager selv
Katten af tønden i laden, kaffe i konfirmandstuen

Kommende arrangementer:

Tove sørger for forplejning

Hjælpere til næste Kirke i Børnehøjde

Lena og Joachim

3 x 2 flasker vin til jagthornspillere v. AftenKirke

Maria sørger for dette

E.V.T.
Kruses have

Der er lavet forslagsliste som sendes til
havearkitekt med henblik på at få lavet forslag
som menighedsrådet kan tage stilling til
Søren får planen fra Eva Bremer

Vinduer

2-vinduer er malet, to udestår

Afløb fra kælderen i kirken

Bjarne Nissen laver reparation i november, han
ser også på bagfald på sti på sydsiden

Medarbejder udviklings samtale

Lizzie har gennemført samtaler med alle ansatte,
generelt er der tilfredshed med ansættelserne.

Filmaften: Forplejning

:

Lizzie køber en god lamineringsmaskine

Lamineringsmaskine

Maria ser på muligheder evt. prøvelampe
Læselys ved alteret

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff/Søren Hindbo
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Niels Jørgen Langhoff
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