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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 22/03 - 2018 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Marianne 
DDS 722 
Heidi Gottenborg deltog 

Økonomi: Gennemgang af regnskab 
2017 

 

Joachim gennemgik årsregnskabet for 2017. 
Regnskabet er godkendt og overført til provstiet med 
følgende stempel: 

Sønder Stenderup Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 
66236110, Regnskab 2017, 
Afleveret d. 22-03-2018 20:25 
 

Siden sidst: Status på renovering 

Status på projekt kalkning og orgel 

Kirkeværgen sagde at  Tove har nævnt at vi skal have 
kontrolleret stendiget ud mod præstediget da der er enkelte 
sten som er begyndt at falde ud. Han kontakter 
entreprenøren for at få lavet en plan for stendiget. 
Kirkeværgen skal mødes med tækkemanden i morgen for 
at få en pris på udskiftning af tagrygningen på 
konfirmandstuen.  
De afskårne toppe fra de store træer på kirkegården er 
blevet flyttet ud til præstediget så det ligger mere 
hensigtsmæssigt for den efterfølgende flisning. 
Søren fortalte om hvordan arbejdet med renoveringen af 
præstegården skrider frem – vi er lidt foran tidsplanen. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:   Tove spurgte til om der er nyt vedrørende sikring af 
gravstenene på kirkegården. Niels Jørgen kontakter 
provstiet for at høre om der er nyt. 

Nyt fra præsten:  
Hel dag med konfirmanderne i tirsdags 
 
Natkirkens 10 års jubilæum - og fremtid 
 
Forplejning til Villy aften den 18. april 
 

Lockout: Mail og telefon lukkes m.m.  
 

  
Maria informerede om den hele dag med konfirmanderne 
Maria informerede om at konfirmationen 2018 kan blive 
ramt af Lock-outen der er varslet fra regeringens side. 
Natkirken fylder 10 år i morgen. Biskoppen deltager. 
Natkirken skal tilføres nye kræfter hvis den skal fortsætte – 
det er svært at få frivillige til det. 
Vi serverer kransekage og ”boblevand” den 18. april – 
Lizzie køber ind 

Sdr. Stenderup d. 20-03-2018 
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Maria’ s mail og telefon bliver muligvis lukket under den 
eventuelt kommende lock-out 
Børneuniverset kommer på besøg i morgen. 
 

Kommende arrangementer:  
Lizzie bager nadverbrød til Skærtorsdag. 
 

 
 

EVT.  

 

Maria er blevet spurgt om hun vil tage en praktikant fra 
den 13/9 til 16/9 – 18. Maria har sagt ja til det, og i den 

anledning planlægger vi et menighedsrådsmøde den 13/9 

så praktikanten kan opleve det.  
Vi har planlagt menighedsrådsmøde den 25/10 og 22/11- 

18 
7/12 -18 julefrokost 

Personalesag: 

Der er lavet APV 
Vi skal have nye og bedre hjul på klaveret. Organisten skal 
have høreværn. 
Der skal indkøbes elastikker til de ansatte som de kan 
træne med. 
Medarbejderne på nær Zane og Eva Marie er Lock-outet. 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


