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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 28/02 - 2019 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Joachim 
DDS 787 
Afbud fra Søren Hindbo – Pia Raabe deltog i stedet for. 
 

Siden sidst: Info om diverse 
arbejder/udgifter – Jens Barsøe 

 

Jens informerede om diverse arbejder der allerede er lavet 
og som venter, samt omkostningerne hertil. 
Udskiftningen af støbejernsvinduet til højre for indgangen til 
våbenhuset er sat i gang. 
Udvendig kalkning af kirken afventer godkendelse. Vi skal 
også have indhentet minimum 1 tilbud mere på kalkningen. 
Maling af de sidste 2 vinduer i kirken (mod syd) afventer 
godkendelse. 
Kasserer og formand var til møde i Provstiet dags dato 
klokken 17.00 vedrørende oprettelse af ny HR-funktion. Det 
blev vedtaget at der skulle oprettes en HR-funktion/stilling. 
Stillingen  
Marianne informerede om sidste nyt vedrørende Kruses 
have – Marianne har aftalt med en anlægsgartner at han 
kommer med et tilbud på arbejdet. 

Økonomi: Diverse vedrørende økonomi 

 

Joachim gennemgik vores økonomi. Vi har et hængeparti 
på godt 200.000 kroner fra renoveringen af præstegården. 
De penge skal udredes i 2019. Vi er dog uforstående 
overfor beløbet og Joachim undersøger ved provstiet hvor 
og hvordan beløbet er opstået. 
Indtil videre reserveres vores frie midler til uforudsete 
udgifter. 
”Jubilæumsfonden” flyttes over i BankNordik. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Lindetræer ved A-huset 

Tove informerede om udført fældning af træer på kirkens 
mark ved A-huset. Der skal fældes yderligere træer til 
næste vinter for at skabe symmetri. 
Tove deltager i workshop i Simon Peter den 19/3 klokken 
10-14 
Tove indkøber et aflåseligt skab til graverkontoret. 

Nyt fra præsten: Info: Hele dage med 
konfirmander.  
Fangekoret: info og beslutning vedr. 
koncept 
Gæsteprædikanter 
Kirke i børnehøjde/minikonfirmand – 
gave 

26 og 27/2-19 havde Maria og Tine Illum en hel dag med 
konfirmanderne. 
Zane har været i dialog med fangekoret med henblik på at 
få dem til at spille en koncert. De har først tid til marts 2021. 
Vi booker dem til en søndag i marts 2021. 
Vi drøftede emner til efterårets gæsteprædikanter – vi 
overvejer emner og giver Maria besked herom. 

Sdr. Stenderup d. 27-02-2019 
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Aften-Kirke –opbakning og gave 
Søges: Ny leverandør af dåbsstager 
 

Vi indkøber gave til medhjælperen ved minikonfirmand 
undervisningen som en tak for det store arbejde. 
Der indkøbes også gave til gæsteprædikant(aften-kirke) 
Vi skal have fundet en ny leverandør/fremstiller af vores 
dåbstager-vi tænker alle over hvem der måske kunne have 
tid og lyst til at lave dem for os. 

Kommende arrangementer: Fastelavn 
Filmaften 
Indsamling 
Kirke i børnehøjde  
Musikgudstjeneste 

  
 

Fastelavn. Pia hjælper 
Filmaften den 7/3-18- Lizzie hjælper og Tove køber ind. 
Den 10/3 er der sogneindsamling  
13/3 er der kirke i børnehøjde  
24/3 – fælles musikgudstjeneste i Dalby kirke. 
 
 
 

 
 

EVT: 

Vi fjerner pilehegnet rundt om den lille terrasse ved siden 

af konfirmandstuen. 

Afskedsreception for Karin Møller(regnskabskontoret)  
Vi indkøber en gave til hende. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


