Referat fælles menighedsrådsmøde Staby - Madum den 27.-1.- 2010.

Sted.:

Præstegården, konfirmandstuen.

Tidspunkt.:

Kl. 19.00.

Dagsorden.:
1) Valg af referent (sekretær).
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 17.- 9.- 2009.
•

Brændeovnen i Præstegården er revnet.

•

Det kolde vand ovenpå i Præstegården har været frosset.

3) Orientering v. formændene.
•

Per undersøger hvorledes protokolføring kan udføres elektronisk.

•

Varme i Staby Kirke er færdigmonteret, tegning på affaldsplads er kommet.

•

Astrid er gået op på fuld tid.

•

Visionsmøde 11. februar.
i. Borgermøde afholdes onsdag den 19. maj.

•

Generalforsamling i distriktsforeningen 3. marts.

•

Høringssvar vedrørende bloktilskud?
i. Vi påregner ikke at indsende et høringssvar.

•

Julehjælp til værdigt trængende
i. Tages måske op på fælles visionsmøde, eller i distriktsforeningens regi.

4) Orientering v. sognepræsten
•

Startede med fernisering på forgang, samt demonstration af revnet brændeovn.

•

Kopimaskine er defekt, vi vedtog at indkøbe en sådan.

•

Kyndelmisse, søndag aften kl. 19.00 Ingrid sørger for kaffe og kringle.

•

Brev fra biskoppen, vi må nu benytte alternative bønner.

•

Gudstjenestelisten, Astrids arbejdsuge.:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fridag

Hospice

Konfirmander

Hospice

Skrive
prædiken.

6
arbejdstimer
diverse
opgaver.

Gudstjeneste

Træffetid
Træffetid.
Planlægning af
konfirmantionsforberedelse

Træffetid.

Få udvalgt
salmer og få det
kommunikeret
det ud.
DNK arbejde.

•

Kirkekaffe, Staby skal det være hver gang? Kaffefrekvensen blev nedsat.

•

Musikstøttekredsen, foreslår koncert med Søren Bødker Madsen torsdag den 11.
marts. Mødeudvalget arbejder videre med arrangementet.

5) Mødeudvalget
•

Ane Thomsen
i. Vi havde en god Adventsgudstjeneste.
ii. Vi glæder og til Højskolesangaften 3. februar kl. 19 i Staby
iii. Salmemaraton kommer forbi Staby 25. marts. Salme 375 – 401. Der
sættes en annonce i avisen.
iv. Grundtvigsaften blev foreslået måske sammen med Sogneforeningen.
v. Skal vi arrangere udflugt igen, måske til Møltrup Optagelseshjem. Måske
sammen med Staby Sogneforening. Mogens undersøger om Sogneforeningen
er interesseret.

vi. Åben kirke blev foreslået
vii. Natkirke blev foreslået.
viii. Staby Kirke har fået hjemmeside.
•

Inger K. Andersen
i. Der er arrangeret koncert med Kim Sjøgren den 4. november kl. 19 i Sdr.
Nissum.

6) Orientering fra kassererne
•

Svend Aage Jeppesen
i. Redegjorde for overvejelser i forbindelse med ny overenskomst.
ii. Der er muligvis et lille overskud fra sidste år.

•

Løn til gæstelærere?
i. Spørgsmålet er rejst af Birgitte Eskildsen, gæstelærere kan aflønnes, på
honorarbasis.

•

Der skal udarbejdes tro og love erklæringer til medarbejdere vedrørende
mobiltelefoner.

•

Alle budgetmøder skal muligvis rykkes, Svend Aage undersøger behovet hos Knud
Anton.

•

Arne Søgaard
i. Vi arbejder på at afslutte regnskabet, der er stadig penge til færdiggørelse
af byggeriet.

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
•

Energimærkningsrapport, er udleveret til Kresten Jensen. Kresten gennemgår
rapporten og stiller eventuelle rentable forslag overfor udvalget.

•

Brændeovn undersøges om den kan repareres eller side kan udskiftes.

•

Vittrup sættes til at undersøge hvor der er uisolerede rør. Forbrug nævnes overfor
Vittrup der må foreslå instruktion / justering.

•

Fældning af træer, provsten forespørges om i hvor vidt omfang vi selv har
beslutningsret over træer.

•

Annonce om sten til præstegården, indrykkes når frosten er af jorden.

•

Præstegårdsudvalget gennemgår ”cirkulære for præsters tjenestebolig”

8) Nyt fra kirke & kirkegård
•

Ingrid Bennedsgaard
i. Kirkebrochure for Staby Kirke, diverse justeringer blev diskuteret. 2000
stk. indkøbes. Prisliste blev gennemgået, telegrammer lægges også frem til
salg i kirken.
ii. Varmeanlæg, arbejdet er færdiggjort, malerarbejde er udsat til
temperaturen er lidt højre udendørs.
iii. Fredningen af gravsteder på kirkegården er ændret fra 25 år til 30 år.
iv. Svend Aage undersøger forhold vedrørende moms.
v. Højttaleranlæg ønskes i Staby Kirke.
vi. Klokkespil, sti og kalkmalerier blev nævnt.

•

Kristian Jensen

•

Madum, kalkning
i. Hans Hansen Husby udfører fugning af granitkvadrer og langs trappe til
prædikestol. Kalkning udføres af Tjæreborg Sandblæsning.

•

Madum, kloakering
i. Tank kan udføres for 18.500,- Dette kunne vedtages.

•

Madum, kan låne begravelsesudstyr ved begravelser på Madum Kirkegård.

9) Nyt fra kontaktpersonerne, medarbejderne
•

Ingrid Bennedsgaard
i. Medarbejdermøde holdes 2. februar, i Præstegården.
ii. Birgitte har udfyldt spørgeskemaundersøgelse vedrørende psykisk
arbejdsmiljø.

•

Bent

i. Når folk selv beplanter, garanterer kirken ikke for disse planter, selvom
kirken overtager vedligeholdelsen. Ved overtagelse garanterer kirken ikke for
egne planter i 1 år, fra overtagelsen.
•

Lene
i. Intet at bemærke.

10) Gennemgang af vedtægter
•

1. Gennemgang af vedtægt for kirkeværge

11) Lukket dagsorden.
12) Eventuelt.

