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Sdr. Stenderup

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 17/11 2021 kl. 18.30

DAGSORDEN

REFERAT

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete
Siden sidst: Søren:
Diger

Blytag

Varmestyring i kirken

Tove: Tilbud på ny løvsuger
Lizzie: Personalesag
Menighedsrådsformand
Ole Baggesgaard

Projektet, som beskrevet af arkitekt Hans Lund og som fremsendt til MR med Sørens mail af 14. nov., i alt DKK 640.000,
blev godkendt i Menighedsrådet. Der udestår både
finansiering og godkendelser hos Nationalmuseet, Provstiet
og Stiftet. Det er fortsat håbet, at vi kan udføre arbejdet i
2022.
Reparation af kirkens bly-tag som beskrevet i bilagene til
Sørens mails af 15. og 16. november, i alt DKK 1.280.000,
blev godkendt i Menighedsrådet. Der udestår både
finansiering og godkendelser hos Provstiet og Stiftet. Det er
fortsat håbet, at vi kan udføre arbejdet i 2022.
Grundet stigende energipriser ønsker Menighedsrådet, at
undersøge om opvarmningen af kirken kan optimeres.
Samtidigt ønsker vi, at skabe bedre varmeforhold for
organisten under kirkelige handlinger og øvning.
For at følge fugtighedes i kirkebygningen nøje, besluttede
menighedsrådet at anskaffe 3 (gerne 4) nye analoge,
justerbare fugtighedsmålere.
Besluttet at sænke hviletemperaturen i kirken og udelukkende hæve driftstemperaturen ved kirkelige handlinger.
Der arbejdes på, at anskaffe varmekilder til orgelpulpituret
for at sikre forbedrede varmeforhold for organisten og
samtidigt kunne optimere kirkens generelle
opvarmningsmønster.
Organist involveres i projektet.
Indhenter leasingpriser. Beslutning om evt. nyanskaffelse
udsættes.
Tove overvejer fejring af sit 25-års jubilæum (1. april 2022).
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INTERNAL

Ole: Valg af formand og kasserer for 2022

Henvendelse fra Rambøll om interesse
for køb af kirkejord (øst for kirken mod
Stenderupvej)
Marianne: Status på Kruses have

Genvalg af Ole som formand og Lizzie som kasserer. Jens
genvalgt som kirkeværge.
Vi ønsker ikke at sælge jorden. Dette er meddelt Rambøll.
Iflg. Provstiet tillige væsentlig forringelse af indsigtslinien til
kirken/næppe tilladelse til bebyggelse på jordstykket.
Har hentet frø til vilde blomster i Bæredygtighedshuset.
Tilbud fra anlægsgartnere afventes fortsat.

Økonomi:

Reol til præstekontoret: Maria måler op og giver besked til
Lizzie.

Medarbejderrepræsentant:

Intet yderligere at berette.

Præsten: Coronaregler, pas m.m.

Visning af coronapas/test: Iflg. gældende regler udelukkende
relevant ved handlinger med flere end 200 deltagere – f.eks.
julegudstjeneste. De til en hver tid gældende regler vil blive
fulgt og annonceret.
Vi fortsætter vores hidtidige, forsigtige ”nadver-håndtering”,

Invitation – dagplejemødre og børn

Invitation sendt til ”Børnejul i kirken” tirsdag den 21.
december. Gælder også alle hjemmepassede børn og
”deres voksen”.

Lygter el. lys uden for kirken (i.f.b.m. arrangementer)

Der indkøbes 2x2 lamper til batterilys.

Kommende arrangementer:
Personaledag 14. januar 2022

Lizzie rundsender program.
Menighedsrådets mødedatoer i 2022: Alle kl. 18.30: 27. januar, 24. februar, 23. marts dog kl. 17.00, 28. april, 24.
maj, 16. juni, 18. august, 29. september, 27. oktober, 24.
november og 15. december. Datoerne annonceres samlet i
Kirkenyt, så vidt muligt i december-udgaven. Endvidere løbende annoncering af datoerne hen over kirkeåret.

E.V.T.

Jens: Konsulent har undersøgt vægrevnerne i Konfirmandstuen. Konklusion: der er ikke noget, der sætter sig.
Tove: Anbefalet af konsulenten at reducere kronen i hjertetræet ved østgavlen af Konfirmandstuen – aht ”sætning” af
muren.
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Med venlig hilsen
Ole Baggesgaard
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