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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Tirsdag den 19/3 - 2013 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo 

Klokken 17.00: Henning fra Kirkenes 
regnskabskontor vil gennemgå 
budget/regnskab/økonomi med os. 

Søren bød velkommen til Henning fra 
regnskabskontoret. 
Henning gennemgik regnskabet og budgettet.  
Godt møde med mange opklarende spørgsmål. 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Info om indsamlingsdagen – og hvad gør vi næste 
år for at få flere indsamlere. 

Maskine til kirkegården – ansøgning 

Ladeprojektet, ansøgning om tillægsbevilling  

Vi skal have planlagt vores kommende møde med 
provstiet angående kirkealle’ 6. Mødet bliver 
engang i april. 

Info om byggesagen på Stenholtgade 

 

Referater underskrevet. 
Der blev indsamlet 3286 kroner til folkekirkens 
nødhjælp. 
Vi vil hver især næste år prøve at få et par 
ekstra indsamlere med. 
Vedrørende ny maskine til kirkegården, der skal 
vi have udarbejdet 2 nye tilbud hvorpå der også 
indgår en kost. 
Der er sendt en ansøgning afsted til provstiet på 
ekstrabevilling til at færdiggøre ladeprojektet. 
Vedr. Kirkealle’ 6 så udarbejder vi et oplæg med 
de punkter vi ønsker medtaget i planen. 
Vi har ingen indvendinger imod den nu ændrede 
byggeansøgning angående Stenholtgade 11. 

Økonomi: Opfølgning på møde med Henning fra 
kirkernes regnskabskontor 

Fremtidige pengemæssige dispositioner. 

 

Joachim fik oplysninger til brug for udarbejdelse 
af” regnskabsinstruks for menighedsråd” 
Joachim får instruksen lavet færdig, e. v. t. i 
samråd med kirkernes regnskabskontor. 
Det vil fremover være Joachim man henvender 
sig til ved spørgsmål om de forskellige konti. 
Alle husker på at påtegne deres fakturaer med 
hvad beløbene er brugt på/til inden faktura/bilag 
sendes til Joachim. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Tove redegjorde for et ønske hun har modtaget 
vedrørende opstilling af f.eks. en bænk ved et 
gravsted på kirkegården – vi tjekker vores 
reglementer på området. 
Kommunen har tilbudt at betale og levere 1 læs 
stenmel til at lægge ud på stien ovenfor 
”kælkebakken”. Vi skal selv sørge for at få lagt 
stenmelet ud. 
 

Sdr. Stenderup d. 15-03-2013 
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Nyt fra præsten: Kl. 9.00 tjenester – fortsat 

Sogneaften til efteråret – forslag 

Filmaften: hvem, hvad osv. 

”Menigheden vælger salmer” – vores nye koncept  

Vi fortsatte drøftelsen af vores klokken 9 
gudstjenester.  
Filmaften den 18/4 
Sogneaften – vi afholder ikke selv en 
sogneaften, men satser i stedet for på den store 
fælles sogneaften i fællesskab med Bjert og 
Dalby. 
Maria fortalte om hvordan ”menigheden vælger  
salmer” kommer til at foregå. 
 
 
 

Kommende arrangementer:  

 

Kirke i børnehøjde den 4/4 
 

 
 

EVT.  
Intet 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


