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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 26/11 - 2015 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo 
DDS 522 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Opfølgning på menighedsmøde 

Henvendelse fra seismograf 

Møbler i præstens kontor 

Håndbogen - Rigmor 

Kirkeministeriet – ang. aktindsigt til Jyllands Posten 

 Kirkeværgen orienterede om fjernelse af 
diverse stikledninger i forbindelse med 
nedrivningen af Kirkealle’ 6. 
Kirkeværgen er også i gang med at indhente 
tilbud på nedrivningen. Vi hjemtager 2 tilbud. 
El-fejlen i konfirmandstuen er udbedret. 
Vi overvejer en ny form på hvordan vi skal 
arrangere næste års 
menigheds/informationsmøde. 
Vi er ikke fuldstændig afvisende over for 
seismografen, men foreslår hende i stedet for at 
kontakte Kolding kommune med henblik på at 
finde et egnet sted. 
Vi får ombetrukket sofaen på præstens kontor 
og får repareret reolen – kirkeværgen sørger for 
dette. 
Håndbogen: vi fortsatte arbejdet med at få 
opdateret/oprettet håndbogen. 
  

Økonomi: vigtige terminer 2016 
Vi planlagde mr-møder for 2016 således at de 
passer ind i regnskabs 
afleveringssammenhæng. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Løvsuger. 
Forespørgsel om nedlæggelse af gravsteder. 

Gulvvasker. 

Vi undersøger om der er mulighed for at skaffe 
penge til at bytte løvsugeren.  
Vi imødekom ønsket om nedlæggelse af dele af 
det ene gravsted. Resten af dette gravsted er 
der fredning på og kan derfor ikke nedlægges. 
Det andet gravsted er der fredning på indtil 2029 
og der kan vi ikke godkende en nedlæggelse. 
Vi budgetterer med indkøb af en gulvvasker i 
2017 

 
Nyt fra præsten: Salmeark – juleaften 
Lucia og hygge for konfirmanderne 
Nytårsaften 
Fastlæggelse af forårets filmaften: 19. april? 

Joachim ordner salmeark til juleaften 
Maria var den 25/11-15 ovre i ”børneuniverset” 
for at fortælle om Luciaoptoget. 
Filmaften 2016 bliver den 19/4-2016. Mere om 
filmvalg senere. 

Sdr. Stenderup d. 24.11.2015 
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Kommende arrangementer: 
 

Julekoncert den 6/12 klokken 19.00 
Julefrokost 4/12-15 klokken  
Nytårsgudstjeneste den 31/12- 15 klokken 14.00 
Joachim ordner indkøb af kransekage og 
champagne 
Arrangementet med Elsebeth Gerner Nielsen 
den 14/1-15 er flyttet til den 21/1-15. Det 
medfører ligeledes at det planlagte mr-møde 
den 21/1-15 er flyttet til den 14/1-15 

Valg af:  

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Kontaktperson 

Kirkeværge 

Underskriftsberettiget person ud over formanden 

Valgt blev: 

Formand: Niels Jørgen 
Næstformand: Søren Hindbo 

Kasserer: Joachim 

Kontaktperson: Rigmor 
Kirkeværge: Børge Aarøe 

Underskriftsberettiget: Søren Hindbo 

E. V. T. 

Rigmor fortalte om at der er gennemført APV for 
graverne i Sdr. Stenderup, Bjert og Dalby 
Rigmor og Tove har været på 
hjertestarterkursus 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


