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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 12/1 - 2012 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og fortæring: Gitte 
 
Afbud fra Gitte og Søren Nielsen 
DDS 441 

Siden sidst: Opdatering på ”ladesagen” 

Info omkring nyt busskur. 

Børge Skovlund kommer og informerer om 
orgelsagen. 

Oprydningen i laden bliver afsluttet i kommende 
weekend. Derefter afholder kirkeværgen og 
formanden møde med Keld Abrahamsen om det 
videre forløb i sagen. 
Børge Skovlund informerede om hvad vi kan 
gøre i det videre forløb i orgelsagen. Det tager 
ca. 2 år at få en ansøgning og projektering 
gennemført. Vi drøftede muligheden for at 
reparere det nuværende orgel. Vi er 
opmærksomme på muligheden for, hvis det 
kommer så vidt, at søge fonde til projekt nyt 
orgel. 
Tove har deltaget i et par møder med 
beboerforeningen omkring opstilling af et nyt og 
tidsvarende busskur. Menighedsrådet giver 
grønt lys til det videre arbejde med at få et nyt 
busskur op. 

Økonomi: Info fra regnskabsmøde den 10/1, samt 
vigtige datoer vedr.regnskab 

Kassererposten: 

Vigtige datoer for udarbejdelse af regnskab blev 
udmeldt. 
Niels Jørgen passer kasserer posten i en 
periode. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant 
Tove fortalte om netop overstået deltagelse i 
kurset: brug af pc på arbejdspladsen. Tove 
deltager i endnu et kursus fra 23/1 – 27/1 – 12 
Kurset handler om kvalitetssikring af 
plejeopgaver i grønne anlæg. 

Nyt fra præsten: Vedligeholdelsesplan for præstens 
bolig. 

Div. info om minikonfirmand, konfirmandlejr, 
fastelavn. m.m. 

Vi søger at få lavet en plan for hvor mange 
penge vi skal sætte af til vedligeholdelse af 
præsteboligen fremover. 
Der er 17 ud af 18 mulige der deltager i 
minikonfirmand undervisningen i år. Det er 
rigtigt flot. 
Orientering om konfirmandlejr og fastelavn 

Kommende arrangementer: 
Fastelavn den 19/2, NJ køber tønder, Tove 
køber slik, Pia bestiller fastelavnsboller 

Sdr. Stenderup d. 9/1 - 2012 
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4/3 indsamling. 8/3 filmaften klokken 19.00 

Kirkealle 6: Der har været en henvendelse om en 
e.v.t. udnyttelse af kirkealle 6. 

Vi drøftede henvendelsen og mulighederne i 
den 

EVT. blandt andet datoer for kommende MR-møder 
Mødedatoer er aftalt og sendt rundt via mail. 
 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


