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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 9/5 - 2019 klokken 18.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Marianne 
DS 771 

Siden sidst: Info om indvendig 
kalkning af kirken m.v. ved arkitekt 
Anker Ravn Knudsen 

 

 

 

Opfølgning på provstesyn 2/5-19 

 

 

   

Nyt vedrørende Kruse’ s have 

Anker Ravn Knudsen gennemgik projektet (Materiale udsendt 
forud for mødet)  
Med et par få præciseringer blev projektet godkendt af 
menighedsrådet  
MR/Søren sender ansøgningsbrev og Anker fremsender bilag, 
tegninger og beskrivelse til Provstiet. 
Tilladelsen til rep. af støbejernsvinduet ligger pt. ved Stifte 
 
Provstesynet anviste en del mindre reparationer på de gamle 
bygninger. Reparationerne placerer menighedsrådet i en 
prioritetsliste, så vi kan få udført reparationerne når økonomien 
tillader det.  
Præsteboligen er som forventet i fin stand og der er kun få 
punkter til 1-års gennemgangen den 22. maj 2019.  
  
Åkjærgrønt har givet overslag på anlægget: 256.675,- incl. 
moms 
Grundet vores regnskab og de store udgifter som er forbundet 
med istandsættelsen af orgel, stukloft og kalkede overflader, 
lægges forslaget foreløbigt i bero. Der er dog råd til at plante 
nogle frugttræer ned mod skolen til efteråret 
 

Økonomi:  

 

Joachim har været til budgetmøde på Provstikontoret. Der 
bliver ingen forhøjelse af ligningsmidler til sognet 
I 2020 er vi forpligtet til at overføre samtlige feriepenge til 
feriefonden. Ca.173.000. Dette er pga. af ny ferielov.. Joachim 
indkalder NJ og SH til møde omkring budget 2020. 
  

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  Tove og Jens har gennemgået maskinparken 
Vi besluttede – med henvisning til økonomien og det trods alt 
begrænsede drifts-timetal – ikke at gøre yderligere nu. 
Hvis behovet bliver presserende skal en udskiftning holdes op 
mod leje af udstyret evt. fra Delphin 
Skillerum ved materialepladsen indsendes som budgetønske. 
Tilbud fra Ruddi Hansen foreligger.  
Små maskiner udskiftes efter behov. Udskiftning aftales med 
kassereren.  
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Jens oplyste at måling af konfirmandstuen finder sted fredag, 
den 10.5.19. Hvis der ikke er sket de store ændringer, vil vi 
fremadrettet ikke måle yderligere. 
 

Nyt fra Præsten:  
Tak  
Evaluering af påsken  
Påsken næste år  
Orientering om 2. Pinsedag 
Orientering om Fælles 
sogneaften 26. november  
Åbnet Hus på Stentoft 15. maj 
Kirkekaffe den 19. maj 
Næste kirkekaffe? Dato? 
Næste nummer af Kirke-Nyt? 
Indhold? 

 

Evaluering af påsken: Ikke mange kirkegænger Skærtorsdag. 
God musik alle påskedagene. Næste år vil Skærtorsdag blive 
kl. 17 med efterfølgende spisning. 
2. Pinsedag fællesgudstjeneste Bjert, Stenderup, Dalby og 
Brændkær Kirker. De to sidst nævnte er tovholdere. Foregår i 
Geografisk Have kl. 10.30. 
Fælles sogneaften 26.11.19 Dalby Kirke. Peter Lodberg. 
15.5.19 er der åbent hus på Stentoft. Maria, Tove og Lizzie 
deltager. 
Kirkekaffe den 19.5.19 Hanne med hjælp fra Søren ordner 
kaffe.  
Næste kirkekaffe er den 11.8.19, hvor Merete hjælper til. 
Næste nummer af Kirkenyt bliver på 2 sider. Udkommer ikke i 
juli. 

Kommende arrangementer 
Tirsdagsklubbens sommerudflugt den 28.5.19 går til Glud 
Museum, Hjarnø Kirke m.v. 

 
 

EVT:  

Vi skal betale ca. 1.700,- pr. 31.12.19 (lovpligtigt) da vi ikke har 
elever. Tove taler med Hanne i Bjert om der måske kan indgås 
samarbejdsaftale omkring elev.  
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Lizzie Sørensen / Søren Hindbo 
 


