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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 21/1 2021 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Søren 
Afbud fra Marianne. 
Jens Kristian deltog kun i økonomipunktet og via telefon.  

Siden sidst: Evaluering af 
jule/nytårsgudstjenesternes aflysning. 

Status renovering (regnskab /orgel) 

 

Indberetning vedr. konstituering. 

Formanden takkede personalet for den hurtige indsats og for 
den afvikling med. 
 
Projektet er afsluttet der udestår endelig aflevering af orgel 
og evt. forsikringssag. Stiftslånsforhøjelse er bevilliget. 
 
Ole indberetter sidste udeståender i forhold til 
konstitueringen 
 

Økonomi: Udkast til regnskabsinstruks/ 
vedtægter for kasserer funktionen 

 

 

Kollektregnskab  

Kassereropgaven 

  
Jens Kristian udfærdiger regnskabsinstruks med 8 
underskriftsberettigede. Menighedsrådet underskriver 
instruksen på skift og det underskrevne dokument ender hos 
Jens Kristian  
 
Merete Popp har påtaget sig opgaven  
 
Jens Kristian oplyste på mødet at han ønsker at stoppe som 
kasserer om max 10 uger efter aflevering af årsregnskab. 
Menighedsrådet undersøger i samarbejde med provstiet om 
anmodningen kan imødekommes.  

Medarbejderrepræsentant: 
-Kirkens blytag er utæt omkring vinduer 
-Beskæring af hække i 
præstegårdshaven. 
-Fjernelse af tjørnehæk øst for kirkegård. 
-Bom øst for kirken? 
-Låger  
-Service af maskiner 
-Skur ved aktivitetshus 

   
-Jens har kontakt til blytægger 
-Bøgehægge omkring præstegårdshaven skæres ned til 
samme højde.  
-Tjørnehæk skæres ned til max 60 cm. 
- Bom fornyes 
- Afventer kirkesyn 
- Ingvard Madsen kontaktes.  
- Menighedsråd og Stift burde have været kontaktet inden 
påbegyndelse af arbejdet. Dette skal ske ved fremtidige 
lignende projekter. 
 

Sdr. Stenderup d. 21-01-2021 
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Præsten: 
-Nadver tilpasset restriktionerne? 
-Tidspunkt for gudstjeneste Skærtorsdag, 
10.30, 16.00, 17.00 eller 19.00? 
-Skal vi lave Liste over ”Kirkens venner” ? 
-Gave modtaget fra Bjert MR ved 
genåbning af vor kirke 
-Hele dage med konfirmander 
- Fastelavnsgudstjeneste, hvad gør vi 
her? 
-Valentines dags gudstjeneste 14/2. 
-Skal vi livestreame gudstjenesterne? 

 
-Der tilbydes ikke nadver så længe der er skærpede Corona-
restriktioner  
- 10.30 
 
-Maria laver udkast til et overblik 
-Menighedsrådet har modtaget 10 flotte engle og en flot 
Kähler vase. Ole sender en tak til Sdr. Bjert MR  
-Der er udmeldt en reservedato i august til konfirmander. 
-Fastelavnsgudstjenesten bliver i år konverteret til en 
Valentines/Valentins dags gudstjeneste for voksne Kl 19 (af 
sikkerheds- og inkluderingshensyn) 
 
-Vi forsøger livestreaming og evaluerer på baggrund af 
kvalitet og brugerinteresse 

Kommende arrangementer:  
 

 
 

 
 

E.V.T. 

MUS samtaler pågår 
APV gennemføres i 3 kvartal 

Menighedsrådet har besluttet at hæve temperaturen i kirken 

fra 19,0 til 19,5 grader af hensyn til personalet.  
Tove indkalder til formøde til kirkegårdssyn 

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 


