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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 25/8 - 2016 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Maria 
DDS 522 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Omdeling af kirkebladet. 

 Drøftelse af kirkens indretning og omgivelser 

Valg til menighedsråd – fordeling af opgaver 

Tilbud om sangaften(Rigmor) 

Arbejdet med udvidelse af graverkontoret er 
stort set afsluttet, der mangler kun et aftræksrør 
til tørreskabet. Den nye port der er monteret i 
gavlen oppe i maskinhuset er isat og 
kirkeværgen sagde at det virkeligt er et flot 
stykke tømrerarbejde der er udført. 
Vi har modtaget priser på asfaltering af 
p.pladsen ved kirken. NCC kom med det bedste 
tilbud og de får entreprisen. 
Der er monteret ny varmtvandsbeholder i 
præstegården. 
Fremover får vi Bjert-Stenderup avisen til at 
omdele kirkebladet. 
Drøftelse af kirkens indretning og omgivelser 
udsættes til et senere møde. 
Valg til menighedsråd: Annoncering er på plads, 
Valgregler skal annonceres fra prædikestolen 
den 4/9 
Vi gennemgik de forskellige regler for 
opstillingsmødet den 15/9 
Valgbestyrelsen som er: Søren, Rigmor og Niels 
Jørgen afholder et særskilt møde. 
Vi får lavet en plakat om opstillingsmødet til at 
sætte i vores sandwichskilt. 
Tilbud om sangaften er lagt i hænderne på 
koncertudvalget 

Økonomi:  
Der tages tilbud på bænke til Kruses have 
Nyt ”bilag til regnskabsinstruks” underskrevet. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Bænk på prøve, 
Konsulentrunden 
Info om gravermedhjælper 

Vi returnerer bænken. 
Niels J. undersøger muligheden for at 
konsulentrunden kommer her på besøg 
Gravermedhjælperen Rita har sagt op. 
Vi drøftede hvorledes de forskellige opgaver 
herefter skal fordeles.  

Sdr. Stenderup d. 08.06.2016 
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Træerne ved a-huset skal beskæres. Tove 
indhenter tilbud på dette. 

Nyt fra præsten: Ønske om kormedvirken ved 
gudstjenester midt/sidst i august. 
Provstiets oktoberfest: vers til sang og kreativ 
borddækning. 
Skrædders udspil til korkapper (Lucia-kjoler er i 
hus). 
Reparation/maling af låge ud mod Kirkealléen?  
Ønske om nyt spejl, håndklædeholder og hylde til 
badeværelse (en del af budgetønsker). Meget 
nedslidt. 
 
Orientering om hund J 
 
 
 

Vi er indstillet på at vi prøver at få koret til at 
medvirke ved gudstjenester midt/sidst i august. 
Vi lægger hovederne i blød til næste møde for at 
komme på ideer til sang og kreativ borddækning 
til Provstiets oktoberfest. 
Vi har modtaget flotte forslag til korkapper fra 
skrædderen. Forslagene blev kigget igennem og 
vi besluttede at vi ikke vil investere i korkapper i 
denne omgang. 
Spejl, håndklædeholder + hylde er med på 
budgettet. 
 
Maria fortalte at præstefamilien har købt hund. 
  

Kommende arrangementer: Høstgudstjeneste + 
efterfølgende høstfrokost og marked: hvem står for 
hvad?  
 

Høstgudstjeneste den 25. 
Søren sørger for grill. 
Salater mv. er planlagt. 
 

 
 

E. V. T.  
Rigmor orienterede om organistsamarbejdet.  
 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


