INTERNAL

Sdr. Stenderup

MENIGHEDSRÅDSMØDE
onsdag den 23/3 2022 kl. 1700

DAGSORDEN

REFERAT

Ordstyrer: Ole, Referent: Søren

Siden sidst:
Merete:
- Opfølgning på FKN-indsamling
- Status Kruses Have.
- Forsommertræf
Søren:
- 1 års gennemgang på indvendig
renovering.
- Blytag

Punktet er udskudt.
Tidspunkt og praktiske opgaver skal aftales på efterfølgende
møde.
Gennemgang foretaget. Arbejder for murer, maler og
stukkatør er aftalt.
Projektfinansiering på plads.
Vi håber projektet kan startes til juni

Økonomi:
Godkendelse af regnskab 2021

Medarbejderrepræsentant:
• Grøn kirke?

Indsendt til økonomiportalen med følgende ID:
Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
66236110,
Regnskab 2021
Afleveret d. 28.02.2022 09:40

Man kan blive grøn kirke hvis man opfylder mindst 2
kategorier inden for hver af de 7 indsatsområder.
Projektet ses i forlængelse af Kruses have

•

Marius Pedersen –
affaldssortering

Vi skal sortere endnu bedre.
Tove undersøger hvilke muligheder der er for container og
storskrald

•

Belægning

Vi bør have en landskabsarkitekt ind over ved planlægning
af kirkens adgangsveje. Tove undersøger hvem stiftet vil
anbefale.

Menighedsrådsformand
Ole Baggesgaard

Hundborgvej 3
6092 Sdr. Stenderup

o.baggesgaard17@gmail.com
20495676

INTERNAL

Slotsgrus anbefales til adgangsveje

Præsten:
Husk: Fælles sogneaften om Dronning
Margrethe - i Bjert sognehus den 24.
marts kl. 19.00
Lizzie sørger for forplejning

Forårssang den 30. marts kl. 19.00
Hel dag med konfirmander 1. april
Børnehaven kommer på påske-besøg 8.
april
Familie-gudstjenesten Skærtorsdag –
hvem hjælper med servering og
oprydning?

Stort set alle i MR kommer og hjælper til med serveringen

Provsti-visitats den 23. april – hvor mange
deltager?

Ole og Maria ++ deltager

Telegram vagt til konfirmation den 1. maj?

Annika holder vagt

Sæt kryds i kalenderen: 4. maj – koncert
kl. 19.00 med Zenobia

Marianne og Ole hjælper med at slæbe udstyr og gøre klart

Kommende arrangementer:

E.V.T.
Praktik omkring koncert den 4.5.22

Se ovenfor

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Ole Baggesgaard /Søren Hindbo
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