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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Tirsdag den 17/9 - 2013 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo 
DDS 729 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Hvor langt er vi i sagen med Kirkealle’ 6? 

Besøg af provstiudvalget 2/11-13  

Korsatser: Rigmor  

Møde med Bjert og Dalby omkring samarbejdet 

Ny skolereform: fremtidig konfirmandundervisning 

 

Referater underskrevet. 
Søren Hindbo redegjorde for hvor sagen om 
Kirkealle’ 6 står. Vi fortsætter dialogen med 
kommunen om sagen. 
Rigmor fremlagde forslag til korsatser og vi 
godkendte dem. 
Vi gennemgik oplægget til samarbejdsmødet 
med Bjert og Dalby den 30/10-13 klokken 19 – 
21.30 i Dalby. Rigmor, Maria og NJ deltager 
Vi drøftede den nye skolereform. Vi er ikke helt 
tilfredse/trygge ved at man måske kan finde på 
at flytte konfirmandundervisningen til efter 
skoletid og i weekender. 
 
 

Økonomi: Budget 2014  

 

Vi har fået endelig budgetramme for 2014 
udmeldt. 
Endeligt budget indsendes senest 1/11 - 13 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Snerydningsaftale? 

Tove, Jesper og Thor er glade for både den nye 
minilæsser og de nye robotter til græsplænen. 
Besøg af brandtilsynet – vi har indkøbt 
vandslukkere til kirken. 
Vi prøver at få en pris på aftale vedrørende 
rydning af sne på fortovene. 

Nyt fra præsten: Fælles sogneaften 

Høst-indsamling + høst, som børnene fra korene 
kan bære ind – søges. 

”Så syng da” – info. 

Procedure omkring Kirke i Børnehøjde: servering 
m.m. Næste gang: 12. november 

Fastelavn 2014 

Forældreorlov sommeren 2014 grundet længere 

19/9 -13 fælles sogneaften i Dalby 
Høst offeret går i år til: vores fadderbørn og 
spejderne i Sdr. Stenderup 
Vi vil sørge for at der er lidt forskelligt 
korbørnene kan bære ind (æbler,korn m. v.) 
 
Info om ”så syng da” 
Proceduren til de kommende kirke i børnehøjde 
blev gennemgået. 
Fastelavn 2014: 2/3 – 14  
 

Sdr. Stenderup d. 14-09-2013 
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rejse J 

Dato for møde i vores gudstjeneste udvalg + er der 
nogle ønsker/indvendinger m.m. til gudstjenestens 
gang? 

Bærbar computer 

 

Maria m/familie vil søge om forældreorlov i 8 
uger til næste år. 
Vi finder en dato for afholdelse af møde i 
gudstjenesteudvalget 
 
 
Bærbar computer repareres. Koster ca. 1500 
kroner. 
 
 

Kommende arrangementer: 

Høstgt. den 6/10. Søren Hindbo har grill med. 
Tove køber drikkevarer. 
Birgit Hindbo sørger for salat. 

 
 

EVT. (vi kan måske nå at tale lidt om den nye 
styringslov for folkekirken) 

Mødet var her meget fremskredent og vi tager 
punktet op på et senere møde. 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


