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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 22/9 - 2011 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og fortæring: Pia 
DDS 786 

Nyt vedr. orgel v/ Børge & Zane 
I forlængelse af snakken på sidste møde 
orienterede Børge Skovlund om sidste nyt. Vi 
gav Børge mandat til at undersøge økonomien i, 
og muligheden for at anskaffe nyt orgel. 
 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidst. 
Udfærdige ”bilag til regnskabsinstruks” 

Færdiggøre kontrakt vedr. multibane 

Div. info omkring ladebygningen præstegården. 

Referat underskrevet. 
Forlængelse af perioden på lejemålet til 
multibanen blev hævet til 20 år. Prisen er sat 
ned til 2000 kroner/år. 
Kirkeværgen informerede om hvor vi står lige nu 
vedr. ladebygningen i præstegården. Helt 
sikkert er det at vi skal have hjælp til at styre 
projektet med at oplægge nyt stråtag, da 
bygningen er i meget dårlig stand. Tegnestuen 
Mejeriet har sendt et tilbud på denne styring 
m.v. Det bemærkes at vi endnu ikke har ansøgt 
om penge til projektet, så det er kun indledende 
øvelser vi er i gang med. 
Vi skal have tømt laden fuldstændigt inden alt 
for længe. 
Efter opfordring fra borger har vi besluttet at 
lægge dagsorden og referat ud på hjemmesiden 
fremover. 
  

Økonomi: Underskrive regnskab m.v 
Regnskab 2010 underskrevet. Papirer vedr. 
bankskifte blev underskrevet. 
Vi drøftede fremtidig procedure for indkøb, og 
aflevering af bon’er. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Opsætning af 
salmenumre. 

Kirkesanger vil gerne med i samarbejdet med Bjert 
og Dalby 

Kor tøj 

Ledige gravsteder 

Graveren har været til info møde  på ” Stentoft ” 
hvor personalet der fortalte om nyt derfra. 
Jesper (gravermedhjælper) sørger fremover for 
at sætte salmenumrene op på tavlen. 
Vi undersøger muligheden for om vores 
kirkesanger kan indgå i samarbejdet med Bjert 
og Dalby. 
Gitte undersøger henvendelse fra borger der 
har tilbudt at give vores kor nyt tøj. Et par af 
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Tilbud på ny multitraktor til kirkegården pigerne fra koret vil blive inddraget i den proces. 
Engang i Januar vil Stenderup, Bjert og Dalby 
søge at lave et førstehjælpskursus sammen for 
at holde omkostningerne nede. 
Vi drøftede den fremtidige strategi for 
udlæggelse af mere af kirkegården til 
urnegravsteder da der er flere og flere der 
ønsker et urnegravsted. 
Vi har fået et tilbud på en ny multitraktor til 
kirkegården. NJ undersøger om det er muligt at 
skaffe midler til den. 

Nyt fra præsten: Årets høstoffer 

Brev fra Sdr. Bjert Sogn 

Postkasse ud til skel 

Hjemmesiden 

Årets høstoffer går til Folkekøkkenet og vores 2 
fadderbørn. 
Sdr. Bjert sogn har forespurgt os om vi vil være 
med til nogle fælles arrangementer, udflugt, 
sognearrangement m.m. Stemningen i rådet er 
at fælles sognearrangementer kan være en 
rigtig god ting. Udflugter med bus i fællesskab 
tror vi derimod ikke er aktuelt for os. Vi drøfter 
videre omkring dette. 
Vi prøver at få dispensation fra at flytte vores 
postkasse til skel, da den mange gange kan 
indeholde mange, og personfølsomme 
oplysninger. 
Vores hjemmeside er ændret lidt. Vi er ikke 
begejstrede for det nye udseende på den. Maria 
undersøger om der kan ændres lidt på den. 
Konfirmandundervisningen er startet op og 
forløber fint. 

Kommende arrangementer: Høst GT 

27/10-11 GT-møde 

Trinity møde i november 

Menighedsmøde  

Julefrokost?? 

Der er ca 20 tilmeldte til årets høstfrokost. Vi vil 
prøve om der næste år kan ændres lidt i hvad 
der skal tilbydes efter høstgudstjenesten, e.v.t 
samarbejde med andre i byen omkring det. 
GT-møde: Provstiet afholder den 27/10- 11 
møde hvor vi kan få inspiration til at udvikle 
vores gudstjenester, vi deltager.  
Pia og NJ sørger for at arrangere 
menighedsmødet den 30/10-11 
Vi afholder personalefrokost/julefrokost den 9/12 
-11 klokken 18.00 
 

Kirkealle 6: Er der nyt fra gruppen? 
Der er ikke noget nyt fra gruppen. 

EVT. 
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SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


