Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 22-9-2010.

Sted.: Præstegården, konfirmandstuen.
Tidspunkt.: Kl. 19.00.

Dagsorden.:

1. Valg af referent (sekretær).
2. Gennemgang af referat fra bygningssyn 26-5-2010.
3. Orientering v. formændene
Ansættelsesbreve, stillingsbeskrivelser, 2 stk. til vedtagelse.
1. Stillingsbeskrivelse for Kirkesanger tilrettet og vedtaget.
2. Stillingsbeskrivelse for graver tilrettet og vedtaget.
o Koncert 16/9 med ringe fremmøde nævnt
o Kalkning i Madum nærmer sig afslutningen
o Madum tilkøber præst til Allehelgensdag
o Bevaringsværdige gravminder
1. Menighedsrådene, ønsker at bevare gravstenene på kirkegårdene, dette medtages i
den fremtidige planlægning af kirkegårdenes fremtid.
o Opdatering af aktivitetsmaterialer
1. Ansøgningsskema blev fremlagt
o Landemode 7. oktober.
1. Tilmeldinger modtages af Birgitte Eskildsen
o Julefrokost.
1. Afholdes 7. december 2010, festudvalg Astrid, Lene og Ingrid.
o Kathrine Lilleør.
1. Kommer til møde i distriktsforeningen 1. november 2010.
2. Birgitte sender mail når tilmelding er aktuel
o Invitation til kursus fra Løgumkloster.
o Erfamøde for menighedsrådsmedlemmer 6. november
1. Birgitte sender mail vedr. tilmelding
o Udvidet konfirmandforberedelse
1. Krybbespil arrangeres af Ane, Karen Margrete, Kristina, Astrid og Knud Jacobsen.
2. Kommer til at løbe over 6 gange.
o Manglende gudstjeneste 2. juledag, herunder gudstjeneste plan
1. Se bilag
o Flagvedtægt
4. Orientering v. sognepræsten
o Orientering vedrørende nedsat gudstjenestefrekvens.
o Det står menighedsrådene frit for at arrangere gudstjenester med andre præster.
5. Orientering fra kassererne
o Svend Aage Jeppesen
1. Revisionsprotokollen er modtaget med 2 påtegnelser. Denne underskrives af Staby
Menighedsråd. Er således fremlagt og godkendt.
2. Regning fra Geopartner efterkontrolleret, regningen var ok.
o

3. Kr. 350.000,- er bevilliget til nyt loft i Staby.
4. Staby kirkes drift
o

Arne Søgaard
1. Revisionsprotokollen er modtaget med 1 påtegnelse. Denne underskrives af Madum
menighedsråd. Er således fremlagt og godkendt.

2.
Modtagne budgetrammer
6. Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
o Godkendelse af budget for investeringer 2. halvår 2010
1. Planen er godkendt, med tillæg af reparation af dør og vindskeder på garage.
o Udsatte arbejder
o Udvalget arbejder videre med muligheden for lån til isoleringsarbejder.
7. Nyt fra kirke & kirkegård
o Ingrid Bennedsgaard
o Depotplads / affaldsplads, der arbejdes på sagen.
o Kirkevarme, der arbejdes stadig med at få varmen til at fungere.
o Kalkmaleri, arbejdet påbegyndes mandag den 27. september og afsluttes inden
høstgudstjenesten.
o Borebiller, der har været tilsyn i går, menes at være en gammel skade, der er støvsuget og
der observeres om støvet vender tilbage.
o Kirkeloft, nedsættelse af udvalg, arkitekten finder en tømrer der vil udføre arbejdet som
arkitekten foreskriver.
o Klage vedrørende gravsted, er modtaget og behandlet.
o Kabel fundet vad gravkastning, kort der viser kablets beliggenhed gemmes på
graverkontoret
o 6. oktober kommer Falck og kigger på bygningerne, med henblik på prissætning af
abonnementet.
o Pyntning af kirken til høstgudstjeneste lørdag den 9. oktober kl. 9.30. Der afholdes auktion,
spisning, måske pirogger.
o Kristian Jensen
o Madum, kalkning udvendig kører planmæssigt.
o Madum, kloakering, tank nedlagt og græs er sået
o Møde er afholdt med naboen Claus
o Der aftales rundtur på kirkegården med menighedsrådet.
8. Nyt fra medarbejderne
o Bent
1. Hækken klippes og blade opsamles ved præstegården.
2. Prisen på grandækning er sat ned, vær opmærksom på dette.
o Lene
1. Træstøv ved spær er ikke dukket op igen.
2. Der er fugtudtrængninger på tårnet.
3. John Sandholm har reetableret lem over alteret.
9. Mødeudvalget
o Ane Thomsen
1. Markedsgudstjeneste forløb fint. Fin tilslutning.
2. Koncert 4. november, m. Kim Sjøgren i Sdr. Nissum kirke, billetter sælges fra
landbobanken.
3. Sigurd Barett, i Ulfborg kirke, 2 forestillinger, dato er ikke fastsat.
o Inger K. Andersen
10. Eventuelt.
o Spejderne må annoncere i Kirkebladet, de sender selv materiale til Gudrun.
o

o
o
o

Birgitte orienter værestedet om muligheden.
Fyld danmarks kirker på søndag, Birgitte starter SMS kæde, Facebook begivenhed oprettes.
Per og Birgitte skriver responsbrev med hensyn til nedsat gudstjenestefrekvens.

Vel mødt

Birgitte Tlf.: 97 49 15 71
Per Tlf.: 22 77 52 91

