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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

torsdag den 9/12 2021 kl. 18:30 

 

 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete 
 

Siden sidst: 
Søren: Opvarmning  
 
 
Ole: orgelvarme 
 
Status på tømrerarbejder, hvad udestår 
(Jens Barsøe) 
 
Merete: Status Kruses have 

 
Søren undersøger muligheden for avanceret system mhp 
at kunne følge varmeudviklingen i kirken.  
 
Endeligt udført ved montering af varmeplade. 
 
Vindue(er) graverkontoret forventes i uge 9. 
Hængepartier: havehegn og vandhane i præstegården. 
 
Fondsansøgninger er i gang. Kommunikation med tilbudsgi-
vere. 

Økonomi: Regnskab: Kort orientering om 
2021 - Lizzie 

 

Pænt driftsoverskud i 2021. 
 
Muligt projekt: Belægning/lamper fra låge til våbenhus drøf-
tet. Søren går videre. 

Medarbejderrepræsentant:  
Manglende horn 
 
Overslag/tilbud fra Bjarne Nissen vedr. 
sti. 
 
Regning vedr. maskiner 
 
Graversamarbejdet  
 
Kontaktperson Lizzie: orientering 
 
 

 
Anker tage med på årssynet. 
 
Overslag på knap 8.000 kr. Skal udføres som udvendig ved-
ligeholdelse. 
 
Afventes fortsat. 
 
Fortsætter til udgangen af 2022.  
 
MUS pågår.  
Voksenkor stadig uafklaret. 
Orientering om personalesag.  

Præsten: (Maria fraværende pga sygdom) 
Corona-regler og udmøntning af disse 
 
 
Fastelavn 
 
 

 
Enighed om at fortsætte med ”sid-ikke-her-skiltene” indtil vi-
dere. Ligeledes at beholde spritdispenserne. 
 
Ole, Søren og Marianne hænger tønder op og styrer tønde-
slagningen. Lizzie og Merete laver kaffe etc. Merete bestil-
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Er der basis for at lave en Bibelkreds? 
Babysalmesang – noget nyt? 
Voksenkor? Er der flere muligheder? 
til sognebørnene Spørgeskema? 
Corona-senfølger for kirke og kirkegang? 
Kan vi gøre noget? 
 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – 
Merete  
 
 
 
 
Landemode: Hvor mange deltager? 
 
 
Stiftsdag lørdag den 19. marts 
 
 
 

ler/henter fastelavnsboller. Kaffe/fastelavnsboller ude, hvis 
vejret tillader det.  
 
Alle 6 emner drøftes på senere møde. 
 
 
  
 
 
Efter gudstjenesten kl. 9.00-10.00. Afholdes som ”kontantløs 
indsamling”. Dvs. kontakt mlm. indsamler og borger ved dø-
ren – med afstand. Foldere husstandsomdeles. På MRM den 
24. febr. aftales nærmere om husstandsomdelingen. Lizzie 
står for suppe efter indsamlingen.  
 
18 deltagere. Spisning gerne centralt og tæt på Domkirken. 
Ingen specielle ønsker til ”madtype”. 
 
Spændende program. Alle overvejer deltagelse. Tilmeldings-
frist 1. marts 2022. Individuel tilbagemelding til Maria.  

Kommende arrangementer: Merete: Sog-
neindsamling 13 marts. 

Jf. ovenstående. 

E.V.T. 

OK til Toves forslag om Konfirmandstuen som mødested for 
”babytræf”. 
 
Toves 25-års jubilæum fredag den 1. april 2022:  
På dagen: Kolleger til øl/vand og sandwich.  
Søndag den 3. april efter gudstjeneste kl. 11.30: Menighed 
og menighedsråd til reception. 
  

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 
Ole Baggesgaard 
 
 
 
 
 
 


