
Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 fensbjerg@post5.tele.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

Delt.: Maria, Tove, Rigmor, Søren N.,  
Frav.: Niels Jørgen  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE, REFERAT 

Torsdag den 24/10 - 2013 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Rigmor 
 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

 

Provstiudvalget 2/11-13: planlægning heraf, og 
hvem kommer 

 

Reception for provsten 10/10 

 

Tilbud fra TV Kolding på portræt af kirken. 

 

 

 

Nem-ID 

 

Højttaleranlæg i kirken? 

 

 

Forslag fra borger vedrørende frivilligt arb. 

 

Bliver gjort næste gang 

 
Maria, Tove, Søren N., Søren H., Joachim 

deltager. 
Vi skal forbi Kirke Alle 6, maskinhuse og træer 

på kirkegården. 

 
Niels Jørgen og Maria deltog. 

 
Tilbud på at lave en præsentation af Sdr. 

Stenderup Kirke. Filme en gudstjeneste og 

interview med brugere og personale. Pris 10-
15.000.  

Maria undersøger nærmere til næste møde. 
 

Digital postkasse skal etableres. 
Niels Jørgen alternativt Rigmor opretter 

 

Baggrund for henvendelse afklares til næste 
møde. 

 
Vi besluttede at vores julefrokost er flyttet til 

den 30 januar og holdes sammen med de 

frivillige ved kirken. 
Der er nedsat et udvalg bestående af Maria, 

Tove, Aksel der kommer med oplæg til menu og 
program på næste MR møde.  

 

Økonomi: Budget 2014, regnskab, rapporter  

 

2012 Der er lavet en regnskabspåtale som 
anviser en ændring ved postringsmetodik. Blev 

underskrevet af alle på mødet, Joachim svarer 

bekræftende. 
 

2013 Regnskab pr. 30.09. gennemgået på 
rigtigt mange af de mindre poster. Der er ikke 

mange penge tilbage til resten af året og vi må 
være påholdende. Men der skal laves en runde 

mere. 

Sdr. Stenderup d. 22-10-2013 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 fensbjerg@post5.tele.dk 
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2014 Budget underskrives af Joachim og Søren. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Havelåge i 
præstegård (Tove & Søren N.) 

Maria diskuterer med Morten om det er ok at 
fjerne lågen 

Nyt fra præsten: nye mødedatoer 
 
 
 
Orientering om møde i gudstjeneste-udvalg: nogle 
ønsker/ punkter? 
 
 
Kirkekoncert – noget i den forbindelse? 
 
Kirke i børnehøjde den 12. nov. – styr på? 

 

MR-møder i 2014 
16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 

30/10 og 4/12 

Start møder kl. 19 
 

Planlagt møde aflyses pga sygdom. Forslag og 

ønsker til ændringer og forbedringer til 
gudstjenesterne kan fremsendes til Maria 

 
Der er styr på alt. 
 

Tove spørger nogle flere om hjælp. Spejderne 

kommer 

Kommende arrangementer: 
- 

 
 

EVT: 

Rigmor køber et gavekort på 200,- til vikar for 

kirkesange 
 

Vi betaler spildevandsafgift for vandhaner på 
kirkegården. Joachim forsøger at få 

dispensation for dette 
 

Annonce for arrangementer i kirken skal ud til 

tiden. Artiklen der blev bragt i starten af oktober 
kom så sent at et par af arrangementerne var 

gennemført inden avisen kom ud.  
Nødvendigheden af annonceringen i BS avisen 

diskuteres på et senere MR-møde 

 
Maria sørger for gave til Jespers barn. Se 

separat mail fra Maria. 
 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Søren Hindbo 
 


