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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 14/12 - 2017 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren 
DDS 136 
Suppleant Heidi Gottenborg deltog i mødet. 

Siden sidst: Opdatering på renovering af 
præstegården 

APV 2017 

Orgel – hvad gør vi 

Søren fortalte om hvor langt vi er i processen med 
renoveringen af præsteboligen. Vi følger stort set planen 
som byggeudvalget har lavet sammen med arkitekten.  
1/1-18 starter ”Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning” og 
derefter laver vi vores APV 
Zane tager kontakt til vores orgelkonsulent for at høre hvor 
langt han er med rapporten over vores orgel. 

Økonomi:  

 

I forbindelse med renoveringen af præsteboligen optager vi 
et stiftslån på 5.5 million kroner som skal afdrages over 3 
år. 
Joachim gennemgik de nye udmeldte satser for honorarer 
til menighedsrådsmedlemmer.  
Vi opsiger vores gasaftale i konfirmandstuen og 
præsteboligen da vi jo går over til jordvarme de 2 steder.  

Nyt fra medarbejderrepræsentant: -
Vikar/sjæleringning 
Træfældning / Afhentning af træ  
Opmåling af kirkegård 
Kontrol på løse gravsteder/Miljøhuset  

Vi drøftede proceduren for sjæleringning. Vi aftalte at lave 
en ny procedure omkring sjæleringning som vi endelig 
tager stilling til i foråret 2018, med ikrafttrædelse fra 
sommeren 2018.  
Kirkeværgen informerede om at der nu er etableret 
pumpebrønd ved kirken.  
Vi er i gang med at få kalket våbenhuset – afsluttes inden 
jul. 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal vi have fældet et af 
lindetræerne på kirkegården. Det står i diget ind mod 
Kruses have. Der indhentes priser på nedskæringen af 
træet. Det forventes at blive bekosteligt da alt skal saves 
ned gren for gren for at beskytte gravstederne. 
Tove fortalte om at vi skal have kirkegården målt op. Det 
finansieres af provstiet. 
”miljøhuset” har været her for at se på alle vores gravsten. 
Der bliver en hel del gravsten som skal sikres for at undgå 
ulykker med gravsten der kan falde ned over folk. Vi 
modtager rapport fra ”Miljøhuset” og vi vil herefter 
planlægge hvad der skal ske. 

Nyt fra præsten: Det gudstjenestelige 
indslag ved julekoncerten 
  

 
Fortsætter, men deles i 2.  
 
 

Sdr. Stenderup d. 13-12-2017 
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Hoppe-kirken – hvornår høst næste år? 
  
Bibellæse-gruppe næste efterår?  
 
 

Vi bestiller hoppe – kirken til næste års høstgudstjeneste 
som afholdes den 30/9 – 2018 
Vi overvejer om der skal vi skal starte en bibel-læse gruppe 
op næste år. 

Kommende arrangementer:  

 

 

15/12-17 øves der igen på krybbespillet med 
”børneuniverset”. Det skal opføres onsdag den 20/12-17 
klokken 8.15 
Joachim sørger for at køre koret ind til sygehuset og køre 
dem hjem igen. 
Juleaftensgudstjenester klokken 14.30 og 16.00  
 

 
 

EVT.  

 

Maria fortalte om at der er en friluftsgudstjeneste på 

tegnebrættet til 2. pinsedag næste år. Det er planen at det 
skal være på Løverodde. Det kommer til at koste i 

omegnen af 5000 kroner pr. menighedsråd. 
Joachim ”rydder” op i nogle af de ting vi har liggende i 

”Den digitale arbejdsplads” 

Marianne kontakter gartneren som skal lave en plan over 
Kruses have og beder ham lave en opmåling af haven. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


