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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 14/11 - 2019 klokken 18.30 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Maria 
Folkehøjskolens sangbog nr. 358 

Siden sidst: Info om hvor langt vi pt. er 
med sagen om indvendig kalkning af 
kirken og renovering af orglet. 

Baltic Pipe. 

Vi har fået godkendt hele projektet og afventer nu at få 
godkendt finansieringen. Vi forventer afklaring på det inden jul. 
NJ var til besigtigelsesforretning i KIF centret i Kolding med 
ekspropriationskommissionen hvor vi klagede over 
placeringen af ventilstationen på kirkens mark. Vi foreslog at 
spejlvende ventilstationen således den kommer længere væk 
fra nabohuset. Kommissionen var lydhøre og vi afventer deres 
svar.  

Økonomi: Budget 2020 

Info om mail på DAP 

Joachim gennemgik budget 2020. Vi godkendte budgettet. 
Budgettet er afleveret og indsendt med følgende stempel: 
Sdr. Stenderup sogns menighedsråd, CVR nr. 66236110, 
Budget 2020 
Endeligt budget afleveret d. 14-11-2019, 19:04 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Tilbud på Vedligeholdelse af maskiner. 

Tove har indhentet 2 tilbud på vedligeholdelse af maskiner, vi 
undersøger lidt nærmere hvad tilbuddene indeholder. 
Flagstangen i præstegården står til udskiftning 

 Nyt fra Præsten: Skrivelse fra 
biskoppen vedr. "Gud og gule ærter" + 
strikkegudstjeneste Noget nyt til næste 
nummer af Kirke-Nyt? 
Kirke-Nyt: Ordningen evalueres 
 

Biskoppen har svaret vedrørende ”Gud og gule ærter”, at vi 
gerne må lave en lidt anderledes gudstjeneste på 
søndagsgudstjenestens plads, men at vi skal finde et andet 
navn til gudstjenesten. 
 
Biskoppen fraråder at vi laver en strikkegudstjeneste på 
søndagsgudstjenestens plads. 
 
 

Kommende arrangementer: 

Husk: Joachim gæste-prædiker torsdag 
den 21. november kl. 19.00 - kom og 
hør ham - kom og bak ham op - kort 
sagt: bare kom :-)! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdr. Stenderup d. 12-11/2019 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Valg til diverse poster: 

Formand: 

Næstformand: 

Kasserer: 

Kirkeværge: 

Kontaktperson: 

Kirke-og kirkegårdsudvalg og 
præstegårdsudvalg: 

Budgetudvalg: 

Gudstjenesteudvalg: 

Koncertudvalg: 

Tegningsberettiget: 

Vi foretog valg til de forskellige poster 
 
Formand: Niels Jørgen 
Næstformand: Søren 
Kasserer: Joachim 
Kirkeværge: Jens Barsøe 
Kontaktperson: Lizzie Sørensen 
Kirke – og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg: Søren, 
Joachim, Marianne og Tove 
Budgetudvalg: Søren, Joachim og Niels Jørgen 
Gudstjenesteudvalg: Maria, Zane og Eva Maria 
Koncertudvalg: Maria, Zane, og Eva Marie 
Tegningsberettiget ud over formanden: Søren Hindbo 

EVT:  
Planlægning af julefrokost 

Strikkeklubben  

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


