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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 24/11 - 2016 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren 
Afbud fra Maria og Marianne 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Hjælper til minikonfirmanderne 

Annonce vedrørende ny organist 

Kirkeværgen orienterede om at der er 
konstateret skimmelsvamp et enkelt sted i 
præstegården. Det menes at skyldes en defekt 
nedløbsbrønd som derfor er blevet gravet op og 
udskiftet med en ny. Nedløbsbrønden er 
placeret til venstre for bagdøren i præstegården. 
Ved opgravningen konstateredes det at 
murværket ikke var forseglet mod indtrængende 
vand/fugt. Denne forsegling er nu blevet udført i 
forbindelse med opsætning af ny nedløbsbrønd.  
I forbindelse med den konstaterede 
skimmelsvamp har vi fået præstegården 
gennemgået af en indeklimakonsulent. 
Vi afventer rapport fra indeklimakonsulenten. 
I forbindelse med det nylige valg til 
menighedsråd har Børge Aarøe valgt at stoppe 
som kirkeværge. Menighedsrådet skylder Børge 
en meget stor tak for veludført arbejde. Børge 
afleverede mappe med dokumenter som skal 
overdrages den næste kirkeværge. Ligeledes 
stopper Rigmor Aarøe i menighedsrådet og 
dermed også som højt skattet kontaktperson. 
Menighedsrådet havde indkøbt en gave til 
Rigmor og Børge som tak for indsatsen. 
Bente Langkjær har tilbudt sin hjælp i 
forbindelse med minikonfirmanderne - det er vi 
meget glade for. 
Annoncen vedrørende organist udsættes til 
næste møde. 
 

Økonomi:  

 

Kassereren kunne berette at regnskabet for 
2015 er godkendt. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
 

Tove sagde med en gave, tak for et godt 
samarbejde til Rigmor og Børge Aarøe. 

Sdr. Stenderup d. 16.11.2016 
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Tove gennemgik regler for indkøb af arbejdstøj. 
Kolding kommune kommer og topskærer 
træerne langs kirkealle’.  
Kommunen etablerer miljøstation bag ved vores 
maskinhus. De kommer med affaldsbeholdere til 
flasker, jern mv. Miljøstationen er til brug for 
byens borgere og stilles op i begyndelsen af det 
nye år. Vi foreslår kommunen at de laver en 
afskærmning omkring beholderne og foreslår 
ligeledes kommunen at Kirkealle’ bliver 
asfalteret lidt før end planlagt.  

Nyt fra præsten: Forslag til arrangement 
vedrørende Zane’s stop her hos os. 

Udsættes til næste møde. 

Kommende arrangementer:   

E.V.T 
Vi sagde tak til hinanden for et godt samarbejde 

de sidste 4 år.  

 
 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


