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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 3/9- 2020 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Tove 
 

Siden sidst: Bortforpagtning af kirkens 
jord 

Status på renovering af kirken 

Valgforsamling 15/9 

Vi har haft kirkens jord i udbud for en ny 5årig 
forpagtningsperiode. Vi modtog 2 bud, og højeste bud kom 
fra Anders Holm som dermed er ny forpagter i 5 år. Vi havde 
hyret Kolding Herreds Landbrugsforening til at forestå udbud 
og åbning af tilbud. Søren og Niels Jørgen deltog i åbningen. 
Byggeriet går som planlagt. Stukkatør er færdig. Maling af 
loftet er snart færdigt. Kalkning af væggene er i gang. 
Vi planlagde Valgforsamling den 15/9 klokken 19.00 
 

Økonomi: Info fra budgetsamråd 

Vedligeholdelsesplan/er 

 De ønsker vi har i foreløbigt budget 2021, er bevilliget. 
Vi får en 1% stigning(tilførsel)i vores budgetramme. 
 
Joachim gennemgik udvalgte tal fra seneste kvartalsrapport. 
Vi skal have lavet vedligeholdelsesplaner for vores maskiner 
og bygninger. Vi kontakter kirkegårdskonsulenten for at få 
hjælp til dette. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Tove skal have tjekket sin PC. Svend Erik fra Provstiet 
kommer og ser på den. 

Nyt fra præsten: 
Pilgrimsvandring 
Familiesang 
Afstand mellem folk ved Familiesang og 
Høst 
Tirsdagsklubben – opstart af ny sæson 
Aften- musik 

Minikonfirmand undervisning er startet op. Holdet kører 6 
gange. 
Pilgrimsvandring den 6/9 klokken 10.00. Vi sørger for at der 
går en person forrest og en bagerst med refleksvest. 
Familiesang planlagt således at afstande bliver overholdt 
Det samme gælder for høst. Det gælder om at formidle 
hvilke regler der gælder. 
Høstgudstjenesten den 4/10 blev planlagt. Vi mødes den 
3/10 klokken 14.00 for at klargøre. 
Den 6/10 starter Tirsdagsklubben op igen. Første gang er 
det John Schmidt der kommer og spiller og fortæller. 
Aften-musik planlagt 
 

Kommende arrangementer: 
Allehelgens GT. 
Julekoncerten 
Juleaften 
Nytår 

 

Vi afholder 2 Allehelgens gudstjenester i konfirmandstuen.  
Vi talte om planlægning af: Julekoncert, Juleaften og Nytårs 
Gt. Vi taler videre på næste møde. 
 
 

Sdr. Stenderup d. 2/9-2020 
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EVT: 
Intet 

Lukket punkt: Personalesag. 
Kirkesangeren har opsagt sin stilling med virkning fra 30/9-

2020 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


