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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 26/03 - 2015 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Tove 
Afbud fra Maria og Søren Hindbo 
DDS 787 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidst 

Suppleant for Søren Nielsen 

Valg af ny kirkeværge 

Info om sogneindsamling 2015 

Kirkealle’ 6 opdatering 

Rapport fra landskabsarkitekt vedr. store træer 

Udarbejdelse af håndbog - Rigmor 

Referater underskrives næste gang 
Da Maria har fået konstateret overbelastning af 
hendes stemmebånd skubber vi nu arbejdet 
med at få installeret lydanlæg i kirken i gang 
med det samme. Vi kontakter Scantone for at få 
en opdateret pris på anlægget. 
Lene Højland er indkaldt som suppleant for 
Søren Nielsen der har ønsket en pause i 
menighedsrådsarbejdet. 
Vi overvejer muligheden for at ansætte en 
kirkeværge udefra. Altså ikke fra 
menighedsrådets midte.  
Sogneindsamlingen indbragte 7400 kroner. Flot 
resultat og en god dag med mange indsamlere. 
Vedrørende Kirkealle’ 6 så har vi haft et møde 
med Provsten og provstiudvalget for at drøfte de 
forskellige muligheder der kan opstå efter endt 
høringsfase. 
Landskabsarkitekt Preben Skaarup har været 
her for at besigtige de store træer på 
kirkegården. Han anbefaler en kraftig beskæring 
af dem. Avnbøgen der står i umiddelbar nærhed 
af graverkontoret har han anbefalet os at få 
væltet snarest da de er ved at gå ud. Vi 
indhenter et par tilbud på beskæringen af 
træerne på kirkegården.  
Vi fortsatte arbejdet med at lave vores håndbog 
– arbejdet fortsætter løbende på kommende 
menighedsrådsmøder.  

Økonomi: Diverse angående regnskab  

Nye målere opsættes  

Regnskabet for 2014 er godkendt og indsendt 
med stemplet: Sønder Stenderup Sogns 
Menighedsråd. CVR-nr. 66236110, regnskab 
2014, Afleveret d. 16-03-2015 13:49 
Vi skal have sat bi-målere op i præstegården og 
konfirmandstuen således at forbruget kendes 
nøjagtigt og afregning kan foretages derefter. 
Joachim indhenter tilbud målerne 

Sdr. Stenderup d. 24-03-2015 
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Nyt fra medarbejderrepræsentant: Træer ved 
graverkontoret. 

 

Træerne(avnbøgen) fældes snarest muligt. Den 
er gået ud og hælder over mod graverkontoret. 
Tove har aflæst de forskellige gasmålere. 

Nyt fra præsten: 2 hele dage med konfirmanderne 
hvor de hørte om symboler. Så påske- billeder, og 
lavede deres egne billeder efter inspiration fra 
deres selvvalgte konfirmations - ord 
Billederne hænger i kirken påsken over og et 
stykke ind i april. 
 

 

 
Kommende arrangementer: Hjælpere til næste 
Kirke i børnehøjde den 23/4 (maden er der styr på) 
 

Rigmor hjælper og Joachim spørger Lena om 
hun også kan komme. 

EVT:  
Vi besluttede hvilke hynder vi vil have til stolene 
i konfirmandstuen. Joachim bestiller dem. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


