Sdr. Stenderup

MENIGHEDSRÅDSMØDE
torsdag den 16/6 2022 kl. 18.30
DAGSORDEN

REFERAT

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete
Fraværende: Marianne
Siden sidst:
Merete: ”Årsplan” for indsamlinger.

Udleveret liste over indsamlinger i 2021.
Vi følger de ”landsbestemte” indsamlinger (f.eks.
Folkekirkens Nødhjælp). Principbeslutning om derudover at
støtte konkrete/lokale formål - efter beslutning fra gang til
gang.

Kruses have (status)

Anlægsgartnerarbejdet udføres i uge 42 og 43 og forventes
færdigt ca. 1. november.
Kommunikation herom i Bjert-Stenderup Avisen, på kirkens
hjemmeside og facebook-væg. Evt. også i oversat version
på skolen.
Medio august: Formel ”overrækkelsessession” ang. de
donerede 100.000 kr. fra Nordea Fonden. Organisering af
arrangementet igangsættes.

.

Søren: ”Adgang til kirken”

Der skal skiftes til mindre ral. Entreprenør fjerner det
eksisterende. Den skæve sten ved våbenhuset rettes op af
entreprenør.
Belægning på adgangsvej: Fliser med chaussesten er en
mulighed. Pris ca. 46.000 kr.

Økonomi:

Foreløbigt 2023-budget er afleveret.
OK til 1.000 kr. til udflugt den 17. juni.

Medarbejderrepræsentant:
Den nye dør i konfirmandstuen, maling
bobler op.

Træet ikke helt tørt inden produktion af døren. Ruddi
kontaktes aht. garanti.

Græs i kruses have i sommerferien.

Krolfklubben selv slå græsset.

Marken øst for kirkegården

Forpagter slå græsset ved hækken.
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Præsten:
Kirkehøjskolen

Maria uddelte efterårsprogram for Kolding Kirkehøjskole.
Forslag om omtale i Kirkenyt og på den nye bjælke på
hjemmesiden.

Kommende arrangementer:

I.a.b.

E.V.T.
Sækkevogn indkøbes til bl.a. flytning af sandwichskiltet.
Ole berettede fra formandsmødet:
”Jesus på slottet” var en stor succes.
Ændret fordeling af præstestillinger pga. stor
befolkningstilvækst.
Grøn omstilling: Vi er allerede i gang på kirkegården.
Næste skridt bliver formentlig ift bygningsopvarmning.
Muligt pålæg om ladestandere. Vi har dog endnu intet hørt.
Persondata: Sikker forbindelse til kommunikation med
præsten findes allerede. MobilePay-indbetalinger: Det er
udelukkende kasserer og kollektansvarlig, der kan gå ind at
se.
Filmaften i 2023: ”Rose” vandt Gabrielprisen 2022. Maria
undersøger nærmere fsa visning.
Landemode i september: Ole melder afbud.
Havetraktor: Søren og Tove kigger på det.
.
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