
Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

  
 
 
Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 27/10 - 2016 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Rigmor 
DDS 733 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Underskrive referat fra sidste møde 

Ponchoer til koret - Rigmor 
2 ekstra luciakjoler - Rigmor 
Efter- stemning af orglet - Rigmor 
Skal koret synge julen ind som sædvanligt ??- 
Rigmor. 

Kirkeværgen har ved fremsendt mail gjort 
opmærksom på at han i samarbejde med 
graveren har gennemgået alle 
gravmonumenterne for at sikre at de ikke er ved 
at vælte. Der er et par af dem der skal holdes 
øje med. 
Vi bestiller de nye ponchoer 
Der bestilles 2 ekstra luciakjoler 
Vi søger om penge til at få orglet efterstemt. 
Orgelfirmaet spørges om efterstemningen 
eventuelt skal vente til kirken efter planen bliver 
kalket i 2017. 
Koret medvirker ved juleaftensdag og juledag. 

Økonomi: Budget 2017 

Rapport underskrives 

Kassereren gennemgik revisionsprotokollatet for 
2015. Der er udarbejdet et tillægsprotokollat da 
der var fejl i det første fra revisorens side. Dette 
protokollat skrev vi under på mødet. 
Kvartalsrapport underskrevet. 
Budget afleveret. Årsbudget 2017 er afleveret til 
provstiet. Budgettet er blevet påført tidsstemplet 
: 27-10-2016 20:50 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: ansøgning om 
kursus  ved Leva-Uddannelse i Svendborg. 
Fællesindkøbsansvarlig i Kolding Provsti 
Forslag til opstilling af dagsorden til Mr. Møder. 

Tove bevilges penge til at deltage i kurset ved 
Leva-uddannelsen. 
Tove foreslog at vi spørger provstiet om der kan 
udpeges en fælles indkøbsansvarlig.  
Vi drøftede formen på vores dagsordner 
Tove køber et sæt nyt mørkt/sort tøj til brug ved 
kirkelige handlinger. 
 

Nyt fra præsten: Overvejelse: skal ”Kirke i 
børnehøjde” og ”Aften-Kirke/Musik” ligge søndag 
aften? (folk skal så mange ting i løbet af ugen) 
  
Løse ender vedr. Provsti-fest? 
  

Vi overvejer om det kan lade sig gøre at flytte 
kirke i børnehøjde og aften-kirke/musik til 
søndage fremover. Overvejelser herom vil blive 
drøftet når det nye menighedsråd tager over. 
Menighedsrådet deltager i Provsti-festen 
Marianne hjælper ved kirke i børnehøjde den 
15/11-16 

Sdr. Stenderup d. 26.10.2016 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

Husk: Fælles sogneaften den 3. nov. i Dalby  
  
Hvem hjælper til næste Kirke i børnehøjde den 15. 
nov. – hvor spejderne kommer? 
 

 

Kommende arrangementer:  
Joachim køber ind til nytårsgudstjenesten 
 

E.V.T 

Vi vil prøve om vi kan få planlagt en lørdag i 

starten af 2017 hvor vi kan lave en dag med 
workshop og efterfølgende spisning og 

hyggeligt samvær. 

Søren Hindbo fremlagde 
beslutningsprotokollatet fra 

menighedsrådsvalget. Vi underskrev dette. Samt 
fortalte at valget er forløbet helt efter planen og 

alt som skal afleveres er blevet afleveret. 

Personalesag: Lukket møde 
Personsag drøftet. 
 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


