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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 25/09 - 2014 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Rigmor 
Afbud fra Søren N. 
DDS 29 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Kirkealle’ 6  

Kontaktpersonen: status på reparationer efter APV 

Referater underskrevet 
Vi havde besøg af kommunen i eftermiddags for 
at gennemgå hvad der skal med i lokalplanen 
som netop skal til at udarbejdes 
 
Der er lagt 1 rebstige op til korpigerne samt 1 op 
til orglet. Nodestativet er også lavet. Joachim er 
ved at skifte hjulene på klaveret i kirken.  
Rigmor forsøger at lave en aftale med tømrer 
om at sætte dørpumper/dørlukkere op ved 
dørene op til orglet og op til pulpituret 

Økonomi: Gennemgang af revisionsprotokollat m.v. 
Vi gennemgik revisionsprotokollatet og 
underskrev det. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Forespørgsel om 
ændring af gravsted. 

Vi godkendte forespørgslen. 
Tove gennemgik et par tilbud på ny løvsuger 

Nyt fra præsten: Forespørgsel om lån af kirken 
Voksenkorets fremtid 
Lås i præstekontoret kodes om 
Vandvarmer i præstegården 
Øvrige vedligeholdelsesopgaver i præstegården 
Kend din kirkedag til foråret. 
Lederskribent til næste kirkeblad 
 

Lån af orgel og klaver i kirken er bevilliget i 
kirkens åbningstid. 
Fra menighedsrådets side vil vi prøve at stikke 
en finger i jorden for at finde ud af om 
voksenkoret vil fortsætte efter at Birgit Hindbo 
efter 10 gode år har valgt at stoppe som leder 
for koret. 
Låsen i præstekontoret er blevet kodet om. 
Maria undersøger hvor gammel vandvarmeren 
er nu. 
Vi får pris på maling af stuen i præstegården 
samt nyt skab i børneværelse. 
Vi vil forsøge at lave en ”kend din kirke” dag til 
foråret 2015 
Lederskribent til næste kirkeblad: Niels Jørgen 

Kommende arrangementer:   
Høst: hvem klarer hvad? 
Høstkage  
Efterårskoncert 
Kirke i børnehøjde den 28. okt. 

Søren Hindbo sørger for kød til høstfrokosten. 
Tove køber drikkevarer. 
Joachim(Lena) sørger for kage  
26/10 koncert klokken 16.00 

Sdr. Stenderup d. 23-09-2014 
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Rigmor, Niels Jørgen og Lena står for kirke i 
børnehøjde den 28/10. Spejderne deltager. 
 
 

        
 

EVT:  

Stor tilfredshed med arrangementet hvor Villy 
Søvndal gæsteprædikede. 
Søren Hindbo kontakter tømreren for at aftale 
de sidste ting vedrørende den nye kapeldør 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


