Sdr. Stenderup

MENIGHEDSRÅDSMØDE
torsdag den 28/4 2022 kl. 18.30

DAGSORDEN

REFERAT

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete

Siden sidst:
Merete:
Kollektregnskab

Status Kruses Have,

Afslag fra Realdania og Bæredygtighedspuljen. Andre
muligheder undersøges. Tilbud gælder resten af 2022.

Forsommertræf

Ole Thisgaard præsenterede forslag. Kort brainstorm. Ole T.
vender tilbage med datoforslag til snarligt møde om
forventningsafstemning og videre drøftelse af praktikaliteter.

Søren:
Status blytag og adgang til kirken

Blytag nås ikke i 2022. Adgangsvej afvente færdiggørelse af
tækkearbejde. I Sørens fravær besluttet af gå efter aftale
snarest muligt med dansk blytækker. Bede om bekræftelse
af tidspunkt.

.
Jens:

Økonomi:
Info om kvartalsrapporten som er
godkendt og indsendt

Tømrer: Vinduer og havehegn mod Kirkeallé udestår.
Maler: Fmtl. om nogle uger.

Forbrug i 1. kvartal følger kvartalsbudgettet fint. Ønskeliste til
anskaffelser.
Der er plads til egenfinanciering af restbeløb, ca. 70.000 kr.
til Kruses Have mhp igangsættelse iflg. planen.
Tilbagemelding til tilbudsgivere hurtigst muligt.
Sideløbende søges fonde. Udkst ”papir” mhp brug af haven.

Info om Mobilepay

Også adgang for Merete til at følge kollektbevægelser.

Baby salmesang

”Uddannelse” drøftet.

Menighedsrådsformand
Ole Baggesgaard

INTERNAL

Indtil videre indsamlet i 2022 i alt 13.086 - kr. 12.259 kr. til
Folkekirkens Nødhjælp, 737 kr. til fadderbørnene fra
Tirsdagssang og 90 kr. til KFUM og KFUK.

Hundborgvej 3
6092 Sdr. Stenderup

o.baggesgaard17@gmail.com
20495676

Medarbejderrepræsentant:

.

I.a.b.

Præsten:
Overvejelse: Placering af kirkesanger

Forsøg med sang i stationær mikrofon.

Lys i vinduerne 4. maj: elektriske eller
stearin?

Elektriske lys til formålet er indkøbt og anvendes.

Aftale årshjul – vedr.
kollekter/indsamlinger i kirken

Liste udarbejdes.

Sommersang: I juni eller august?

August aftalt.
Foreløbig fortsætter ”de fire årstider-sang”. Nyt koncept
overvejes.

Endelig beslutning om gæsteprædikanter:
Tema?

Fortsat overvejelse besluttet.

Kommende arrangementer:
Konfirmation: Er alt på plads?

Merete ”telegramvagt” 1. maj

Have-gudstjeneste den 29. maj kl. 10.00.

Kort gudstjeneste. Indenfor hvis regn.

Ukrainske flygtninge på Sdr. Stenderup
skole.

Kirken tilbyder relevant hjælp hvis behov.

E.V.T.
Maria: God dag med børnehaven den 21. apr.
Maria: Birgit Hindbo lede projektkor fra efter sommerferien.
Fast øvedag mandag. Øvning med Zane aftales fra gang til
gang. Annonceres.
Merete skriver til fadderbørnene.
.
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