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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 4/10 - 2012 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og fortæring: NJL 
Afbud fra Frank Vemmelund 
DDS 728 

Siden sidst: underskrive referat fra sidst 

Menighedsrådsvalg 2012: er alt på plads? 

Lejemålet med skolen på kirkealle’ 6. 

 

Referater underskrevet 
 
Der er kun indleveret 1 liste til 
menighedsrådsvalget, så der skal ikke være 
afstemning her hos os. 
 
Lejemålet på kirkealle’ 6 er opsagt pr. 30/9-12 
NJ kontakter ”træmændene” for at aftale 
nærmere omkring sløjdlokalet. 

Økonomi: Underskrive regnskab 2011. Underskrive 
revisionsprotokol. Budget 2012 indsendes senest 
12/10 

Regnskab og protokol underskrevet. NJ 
kontakter Frank Vemmelund for at få hans 
underskrift. 
Det er budget 2013 og ikke 2012 der skal 
indsendes. 
Vi drøftede også muligheden for at fremtidige 
maskinindkøb måske kunne gøres i 
fællesskab/samarbejde med en anden kirke for 
derved at mindske udgiften for den enkelte 
kirke. Dette kan selvfølgelig kun gøres ved 
maskiner/redskaber der egner sig til det(flytning 
frem og tilbage m. v.) 

Nyt fra medarbejderrepræsentant 
Graveren og kirkeværgen har været på kursus i 
GIAS(gravstedsindberetning og 
administrationsystem). Der har været afholdt 
medarbejdermøde den 14/9- 12 
Tove og Jesper vil stadigvæk meget gerne  
have en miljørive til kirkegården. 

Nyt fra præsten: Ny provst. Næste kirkeblad. Møde 
ang. fælles sogneaften + fælles sogneaften. Kirke i 
børnehøjde med spejderne. Frank’ s sidste 
gudstjeneste her. e. v. t. læseklub ved kirken.  

E. v. t. studiekreds. Filmaften til foråret?  

 

Orientering om det forestående provstevalg, 
Kirke i børnehøjde den 8/11 
Den 22/10 deltager NJ + MSF i et 
planlægningsmøde i forbindelse med fælles 
sogneaften den 1/11. Det er Kathrine Lilleør der 
kommer og holder foredrag, og det foregår i Sdr. 
Bjert sognehus. 
Frank Kærgaard har hans sidste GT her hos os 
den 11/11 - 12. 
Da der er en del interesse for en læseklub ved 

Sdr. Stenderup d. 01-10-2012 
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kirken, søges en sådan oprettet. 
Ligeledes er det muligt at vi vil starte en 
studiekreds op. 
Der vil blive arrangeret en filmaften til næste 
forår, muligvis april. 
 

Kommende arrangementer: Høstgudstjeneste. MR 
valg. M. m.  

Dette års høstoffer giver vi til vores fadderbørn 
og folkekøkkenet. 
Vi drøftede datoer for kommende MR – møder. 
Datoerne bliver udmeldt på særskilt mail da de 
ikke er klarlagt endnu. 

 
 

EVT.  
 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


