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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 16/5 - 2013 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Maria  
Afbud fra Tove 
DDS 294 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Møde med stiftet ang. Kirkealle’ 6 

Forretningsorden for menighedsråd skal 
udarbejdes. 

Den digitale arbejdsplads 

Kirkesyn – planlægning heraf (konsulent m. v.) 

Besøg af maskinkonsulent  

 

Referater underskrevet 
Information om udfaldet af mødet med stiftet 
angående Kirkealle’ 6. Vores indstilling er at 
bygningen skal rives ned. Søren Hindbo laver 
skrivelse til kommune og Provsti vedrørende 
Kirkealle’ 6. 
Forretningsordenen er udarbejdet og 
underskrevet. 
På sidste møde drøftede vi muligheden for at 
købe PC til vores organist. Det er nu besluttet at 
vi køber en PC til organisten.  
Fremover vil alle i rådet modtage en mail når 
der er nyt til os på ”den digitale arbejdsplads” 
Vi afholder kirkesyn den 23/5 og Svend Vølker 
deltager som konsulent 
I forbindelse med vores ansøgning på ny 
maskine til kirkegården havde vi besøg af 
stiftets maskinkonsulent. Han kom med 
følgende forslag/anbefaling som alternativ til 
vores oprindelige ansøgning: anskaffelse af 
robotplæneklipper og en minilæsser. Vi er enige 
i hans betragtninger og arbejder videre ud fra 
det. 

Økonomi: budgetønsker 2014-hvilke ønsker er 
indkommet? 

 

Budget ønsker blev drøftet og noteret. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
Opfølgning på brev med aftale omkring 
Gravermedhjælper. 

Nyt fra præsten: drøftelse af gudstjenester og 
tidspunkter herfor. 

Drøftelse af punktet. 

Kommende arrangementer: Gudstjeneste 2 
pinsedag. M. fl.  

2 pinsedag: friluftsgudstjeneste på Houens 
Odde. 

Sdr. Stenderup d. 10-05-2013 
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 Kirke i børnehøjde onsdag den 22/5 klokken 
17.30 
28/5 sommerkoncert i forbindelse med Anne 
Marie Carl Nielsen’ s 150 års fødselsdag. 
9/6 kirkekaffe  
14/6 sommervandring med start fra Stenderup 
kirke klokken 15.00 
Udflugt med Tirsdagsklubben den 30/5 -13 
 
 

 
 

EVT.  
Generelle småting blev drøftet 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


