Referat af regnskabsmøde/menighedsrådsmøde ved Staby Menighedsråd
tirsdag d. 24/3 2015 kl. 19.00 – 20.30
i Staby Præstegård.
Til stede: Niels Henrik, Birgitte, Henrik, Henning, Edith, Ane

Regnskabsmøde for Staby Menighedsråd

1) Gennemgang og godkendelse af regnskabet 2014 v. Henning Rindom.
Regnskabet mrk.
Staby Sogns Menighedsråd, cvr-nr. 10636213, Regnskab 2014, Afleveret d.24-03-2015 14.57

Regnskabet er dags dato gennemgået og godkendt, og menighedsrådet har ikke yderligere
bemærkninger, end dem der er beskrevet i regnskabet side C-1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menighedsrådsmøde d. 24. marts 2014 for Staby Menighedsråd
1. Gennemgang af referat fra menighedsrådsmødet d. 27/1 2015 og underskrivelse af protokol.
2. Orientering ved sognepræsten
Vi holder fast i traditionen om en dansk/tysk gudstjeneste i Staby Kirke. I år er det den 9.
august kl 19:30. Derefter er der en lille rundvisning i og ved kirken.
Nissum Fjord Dagen den 30. august – gerne kl.10:00. Temaet er ’Børn, unge og natur’. Der
er foreslået, at vi hænger et stort fiskenet op på størrelse med opslagstavlen, som står i
tårnrummet. Alle der har lyst kan tegne og klippe en fisk, som derefter bliver hængt op i
nettet. Det kan også samtidig være den dag vi tager imod de nye konfirmander.
Seværdighedsskilt til Staby Kirke. Der er fortsat ønske om, at der skal stå Staby Kirke, i
stedet for ’Ikon af en kirke +
+ Staby’ Niels Henrik arbejder videre. Kikker på
ordningen ved Sahl Kirke, hvor der er et brunt skilt i forbindelse med skiltningen op til
kirken.
3. Orientering ved kasserer
4. Orientering ved kontaktperson.
5. Orientering ved kirkeværge
- Plan for udvidelse af birumsbygningen. Svenning vil sende en ny tegning hvor
graverbygningen igen bliver forlænget. Bekymring for om budgettet vil holde på
grund af lønninger og prisstigninger på varer. Tegningen skal sendes til Provstiet.
Niels Vium og Elof Westergaard er positivt stemt.
-

Ny plan for kirkegården – gennemgang og godkendelse af plan.
Så græs ud fra ydersiderne ved digerne. Bænke kan sættes forskellige steder. En
parkbænk koster ca. 4.500 kr. Tim kunne eventuelt lave bænkene.

Vedr. gravsteder i fremtiden - ifølge kirkegårdskonsulent Mette Faurskov: Ud fra
sognets størrelse er det hendes vurdering, at der på sigt vil blive behov for ca. 1/3 af
det nuværende antal traditionelle gravsteder.
Urne skal sættes i firkanter. Lyngområder ønskes. Vi har brug for yderligere hjælp til
de overordnede linjer. Tale med en kirkegårdsleder eller en anlægsgartner, Kaj tages
med på råd.
Større træer kunne ønskes: Dansk eg, som er der i forvejen. Siljerøn er også
foreslået.
-

Gennemgang af regler omkring betaling for gravsted, pyntning og jordleje. (Det kan
ses på Staby Kirkes hjemmeside under ’begravelse’.)
Når brugsperioden udløber, kan vi tage jordleje (55 kr per år) Vi ønsker ikke at
kræve penge i den anledning.
Kirkekassen betaler hækkene og for klipning af disse.
Vedr. regninger fra ’kirkegården’: Hvor man tidligere kun betalte for selve
blomsterne, betales nu et beløb for blomster samt et beløb til dækning af udgifter til
plantning, udskiftning af jord m.m..

6. Orientering ved mødeudvalget
Kan udsættes til fællesmødet
7: Orientering ved medarbejderrepræsentant
8: Evt.

Edith taler med Kaj om, hvordan man løser vandingsopgaven om sommeren, når der skal vandes på
kirkegården.
Forbudgetmøde den 30. april kl. 19.00 i Staby Præstegård. Knud Anton er med.
Menighedsrådet har besluttet at betale ’Varm Onsdag’ fra 1. oktober til 1. april.
Frivillighedshold vil pynte til påske, konfirmation, pinse og høstgudstjeneste. Aftaler vedr. påsken
og konfirmationen er på plads.
Kaffeordningen med frivillige starter i forbindelse med ’Juni, juli, august’ – kirkebladet.
Højskolesangbøgerne til Staby Sognegård er indkøbt og indbundet. (På nær 27, men det bliver de
senere.) De gamle sangbøger sælges ved fællesspisningen, 60 – 70 stk. kommer ud til Husby
Efterskole. De resterende kan Niels Henrik videregive til bekendte.
- De nye Højskolesangbøger skal indvies den 5. april eller den 5. maj.
Menighedsrådsmødet den 7. april er aflyst.

