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Referat 
 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 25/2 2021 klokken 18.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Søren 

 

 

Siden sidst:  

Nyvalg af kasserer 

Kirketaget er utæt  

 

 

Rotter 

 

 

Syd-gavl, præstegård 

 

Orgelafslutning 

Lizzie Sørensen har overtaget kassereropgaven. 
Jens Kristian Jepsen er trådt ud af menighedsrådet, efter 
eget ønske. Merete Popp er som 1. suppleant indtrådt i 
menighedsrådet. 
 
Blytækker har tætnet under vinduet på nordsiden samt andre 
utætheder. Der skal fremover holdes godt øje med taget og 
det skal gennemgås ved provstesyn.  
 
Manglende afblænding af gamle kloakrør har forårsaget 
rotter under gulvene i præstegården. Det er nu udbedret, 
rotterne er væk og der er isat rottespærre. 
 
Menighedsrådet besluttede at få repareret syd-gavlen og få 
kalket i maj - juni.  
 
Orgelarbejdet er nu afsluttet og godkendt af orgelkonsulent. 

Økonomi: Regnskabsinstruks til 
godkendelse og underskrift 

-Vedtægter for kasserer til godkendelse 
og underskrift 

-kollektopgørelse 

-resultats disponering 

-Tegningsrettigheder 

 

Budget 2022 

Ny regnskabsinstruks godkendt og underskrevet. 
 
 
Nye vedtægter for kasserer godkendt og underskrevet. 
 
Merete har overtaget kollektopgørelsen. 
 
Gennemarbejdes og der tilføjes kommentarer til regnskabet. 
 
Rettede tegningsrettigheder godkendt og underskrevet. 
 
Budgetønsker fremsendes til Lizzie inden næste 
menighedsrådsmøde.  

Medarbejderrepræsentant: Fældning/top- 
Skæring af birketræ? 
 
-Ny opvaskemaskine i konfirmandstuen 
 

Menighedsrådet besluttede, at der skal laves en helhedsplan 
for haven. Ind til den foreligger, fælder vi ikke træer.  
 
Der indkøbes ny opvaskemaskine. (Tove)  
 
 

Sdr. Stenderup  
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Præsten: 
-Konfirmander næste skoleår 
 
-Konfirmation for fremtiden 
 
 
-Overvejelser vedr. kirkens hjemmeside 
 
 
 

 
Fællesmodellen med Sdr. Bjert fortsættes for næste hold.  
 
Konfirmationer i Sdr. Stenderup vil fortsætte uændret første 
søndag i maj, når COVID-19 tillader det.  
 
Maria undersøger om vores nuværende hjemmeside kan 
forbedres og hvilke alternative løsninger der er.   

Kommende arrangementer:  
 
 
 
 
 
 

Digital indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 14. marts. 
 
Koncert med Fangekoret må desværre aflyses på grund af 
COVID-19 
 
Den 21. marts er John Schmidt og Niels Bo Thomsen 
kirkesangere. 
 

 
 

E.V.T. 
 
  

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 


