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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 24/6 2021 kl. 18.30 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete 
 

Siden sidst:  

Sydtaget 

 

Diget 

 

Baltic Pipe 

 

Sydgavlen på præstegården 

 

Stenmel 

 

 
Bom ved Præstediget 
Ny dør – gårdsiden ved Konfirmandstuen 

 

Kruses Have 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Reparation går i gang efter sommerferien og forventes 
afsluttet inden sommerferien 2022.  
 
Reparationer forventes godkendt af Nationalmuseet inden 
sommeren 2022.  
 
Grundet pt manglende miljøgodkendelse vil anlægsperioden 
blive forlænget. Ole beder BP om at fjerne deres materiale 
fra arealet.  
 
Michael Johansen ordner i august.  
 
Stenmel mellem pigsten ved Konfirmandstuen. Der skal 
fyldes op. Tove kontakter Bjarne Nissen. 
 
 
Jens følger op.  
Er i ordre hos Ruddi. 
 
Marianne viste Rikkes tegning. Marianne kontakter Susanne 
vedr. evt. bålplads til spejderne.  
Der er taget højde for de bibelske planter/krydderurter. 
Ændringer af den oprindelige have er udelukkende foretaget, 
hvor det har været nødvendigt, fx fornyelse af gamle, 
udgåede træer. Vedligeholdelse er tænkt ind i 
menighedsrådets planer for haven. Rikkes udkast er udtryk 
for et kompromis mellem flere ønsker. 
 
Kirkens bidrag til haven udgør arbejde i forbindelse med 
planlægning, etablering og vedligeholdelse. Der satses på 
hjælp fra spejderne. Ligeledes nævne at haven også tænkes 
brugt til fx dagplejere. Merete går videre med 
ansøgningerne.  
 

Sdr. Stenderup  
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Skilt ved havens indgang 

 

 

Sommersang 

Kirke i børnehøjde 

Aftalt at sætte pænt skilt op fra meninghedsrådet med en 
tekst á la ”Velkommen til haven. Færdsel og ophold i haven 
er på eget ansvar….” Tove og Merete går videre. 
 
Pænt fremmøde – ca. 20 deltagere 
 
Stor succes. Lena og Joachim havde lavet flot arrangement. 

Økonomi:  

 

Lizzie oplyste, at budgettet er afleveret til tiden.  
Hun forventer at have halvårsregnskabet med til 
augustmødet.  
 
Der blev nikket ja til beløb til personaleudflugten den 25. juni. 

 

Medarbejderrepræsentant: Mangler i 
rapport fra kirkesyn 27/4 
(kampestensmuren) 
 

gammel præstetavle 
  

Evt. henvendelser om vedligeholdelse på 
gravsteder. 
 
Areal øst for kirkegården 

 
 
 
Placeres på kirkeloftet, inden det nye tag lægges på.  
 
 
Tove og øvrigt personale gør alt for at følge med efter regn- 
og varmeperioder. 
 
Marken øst for kirkegården mangler vedligeholdelse. Jens 
kontakter forpagter. Der skal tages højde for vedligehold i 
fremtidige aftaler. 
 

Præsten:  
 

Jordvarmeanlæg 
 
 
Konfirmander                                       
 
Mini-konfirmander 
 
 
Konfirmation 
 
 
Gåtur og madpakkespisning efter 
gudstjeneste 

 
 
Lokalisering af utætheder i slangerne skal speedes op. 
Søren kontakter Krenk.  
Evt. dækning via ”skjult rørskade-forsikringen”.  
 
Indskrivningen 2. juni: 2 konfirmander til Sdr. Stenderup. 
 
Foreløbig 2, måske 3 tilmeldt. Mindst 3 tilmeldt, for at 
minikonfirmandundervisningen gennemføres.  
 
Maria bruger Konfirmandstuen til festen til sin datters 
konfirmation den 21. august.  
Marianne er ”telegramvagt”.  
 
5. september efter gudstjenesten. Tur i Sønderskoven. Tove 
laver skriv. 

Kommende arrangementer:  
 

Gæsteprædikener: Alt på plads til Brians prædiken 26. 
august. Christina og Martin fra Gl. Aalbo camping er gæste-
prædikanter den 22. september 
 
 

E.V.T. 

Lizzie orienterede om personalesager.  

 

Ole orienterede om formandsmøde.  
 

Håb om en opnormering pr. 1/1 2022 af Marias stilling som 
hjemmeplejepræst. Beslutning træffes på budgetmødet i 

august  

 
Ingen medlemmer af Provstiudvalget fra menighedsrådet. 

 
Maria fortalte om sit job som hjemmeplejepræst. 
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Kirkegården under Toves ferie: Ring om nødvendigt til Jens. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 


