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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Onsdag den 26/4 - 2017 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Lizzie 
DDS 745 

Siden sidst: Opdatering på 
skimmelsvamp sagen i præstegården 

Planlægning af Provstiudvalgsbesøg 
den 29/4 klokken 10.00 samt 
planlægning af kirkesyn den 31/5 -17 
klokken 16.30 

Vi aftalte snarest at afholde et møde med arkitekten som 
hjælper os med skimmelsvamp sagen i præstegården.  
Vi har meldt skaden på præstefamiliens indbo efter 
skimmelsvamp til vores forsikringsselskab.  
Provstiudvalgsbesøg planlagt. Joachim, Niels J, Tove, 
Marianne og Lizzie deltager. 
Kirkesyn den 31/5-17 klokken 16.30. Joachim sørger for 
noget spiseligt.  
 

Økonomi: Gennemgang af 
kvartalsrapport. 

Joachim gennemgik kvartalsrapporten. I det store og hele 
ser det meget fint ud. 
Joachim regner med at have et udkast til budget 2018 med 
på næste møde.  
Joachim fortalte om det nye afregningsprincip til Brandsoft 
som er vores økonomisystem. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Tove fortalte om et graver samarbejdsmøde som er afholdt. 
Der er planlagt sommerferie bemanding på kirkegårdene. 
Den 29/7 -17 er eneste dag hvor der ikke er nogen gravere 
på kirkegårdene. 
Der indkøbes 2 nye el-kedler til konfirmandstuen og 
graverkontoret. 

Nyt fra præsten: 
Evaluering af skærtorsdags arr. 
Vagter til konfirmation 
Hjælper til næste kirke i børnehøjde 
Ny lejebolig fra efteråret 
Rensning af orglet. 

Der er kun positive tilbagemeldinger fra dem der var med til 
vores skærtorsdags arr. Det har været en kæmpe succes. 
Marianne er vagt ved konfirmationen. 
18/5-17 er der kirke i børnehøjde. Hvis vejret er til det bliver 
det oppe i Kruse’ s have. Joachim, Lena og Marianne 
hjælper. 
Vi afventer lige punktet med ny lejebolig. Det afhænger af 
hvor længe vi kan regne med at leje Lykkesgård. 
Organisten har haft et møde med orgelkonsulenten som vil 
komme med et oplæg til hvad vi skal gøre med orglet her 
og nu og hvad vi skal gøre når vi alligevel skal kalke kirken 
indvendigt, formodentligt i 2018. 

Kommende arrangementer:  
 

 
 

Sdr. Stenderup d. 25-04-2017 
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EVT.  

 

Maria fortalte om emner til gæsteprædikanter. Der er taget 
kontakt til nogle af dem og vi afventer svar. 

Visionsmødet for menighedsråd og ansatte den 11/6 -17 
blev drøftet og arrangeret. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


