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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 15/8 - 2019 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Lizzie 
Niels Jørgen og Marianne har meldt udbud 

Siden sidst: Info omkring 
ventilstation(Baltic Pipe) 

 

Indvendig renovering af kirken 

 

Maling af 2 trævinduer i kirken 

 

Kirkens marker  

 

Fælles udvendig kalkning af kirken 

Menighedsrådet har sammen med beboerne på Gl. Ålbovej 
3 klaget over placering af ventilstationen på 
menighedsrådets jord. Klagen er ikke imødekommet.  
 
Projekt vedr. indvendig renovering af kirken er sendt til 
provstiet. Afventer beslutning budgetbeslutning i 
september. 
 
Jens rykker for igangsætning 
 
Udbud af kirkens marker er udskudt til 2020. Gældende 
aftale forlænges med 1 år – samme betingelser.  
 
Det blev besluttet, at gå med i et fælles projekt omkring 
udvendig kalkning af kirker 
 

Økonomi: Diverse vedrørende 
økonomien 

Der er ansøgt om 5% midler til arkitekt arbejde til indvendig 
renovering af kirken 
 
Negativt byggeregnskab til renovering af præstegården er 
bevilliget over 5% midlerne 
 
Budgetsamrådsmøde den 29 august i Harte. Her 
præsenteres provstiets samlede 2020 budget 
 
Kvartalsrapporten blev gennemgået og gokendt.  
 
  

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Marken ved Stenderupvejen/Fortov 
 
 
Enkelt græsgrave bag kirken. 
 
 
Brandtoft opdatering 

I forbindelse med udbud af kirkens jord næste sommer 
vurderes om der skal indføres noget om driften på marken 
ved kirkegården. Fortovet er fortsat kirkens ansvar at holde.  
 
Det blev besluttet at omlægge en række med dobbelte 
gravsteder til enkelte gravsteder 
 
Det blev besluttet, at opdateringen udskydes til næste år af 
hensyn til budgettet. 
 

Sdr. Stenderup d. 15-08-2019 
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Nyt fra Præsten:  
Info. om konfirmander 
 
Brandalarmer i præstegården 
Fælles deltagelse i Landemode? 
Temadag om liturgi. 
 
Info. udflugt besøgstjenesten 
 
 

 
7 konfirmander skal konfirmeres næste år. Opstart næste 
uge. 
Der laves en logbog over aktivering af alarmer. 
Vi deltager ikke i Landemode 
Menighedsrådet og ansatte deltager i temadagen den 
29.februar 2020. 
Besøgsvenner og -værter tager på sommerudflugt til 
Kongernes Jelling 3.september 
 

Kommende arrangementer: 
Kirkekaffe den 1. september 10.30  
Høstgudstjeneste 29. september  

 
 

EVT:  
 

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Søren Hindbo 
 


