Referat af fælles regnskabsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 for Madum - og Staby Menighedsråd
Til stede: Arne Aa, Per, Kresten, Helge, Birgitte, Knud Anton, Henning, Henrik, Lene, Edith og Ane

Dagorden:
1) Valg af sekretær Ane
2) Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde d. 12. januar 2016
3) Gennemgang af fælles regnskab. Dette er gennemgået.
4) Gennemgang af præstegårdsregnskab. Dette er gennemgået.

Dagsorden til fællesmøde Madum og Staby Menighedsråd - kort møde
5) Orientering ved formænd
Menighedsrådsvalg 2016. På it-skrivebordet er der et debatoplæg om, hvordan man hyrer nye
medlemmer. Provstiet arrangerer et valgmøde den 15. august i Højmark kl. 19:00 -21:30.
Præsteansættelse, hvor langt er vi? Stillingsannoncen bliver sat op i perioden fra den 5. – 25. april.
Embedsbeskrivelse – vedr. den kristne retning er formuleringen således: Menighedsrådsmedlemmerne
befinder sig rent kirkeligt, på folkekirkens brede midtervej.
6) Orientering ved sognepræsten.
Takker for opmærksomheden i forbindelse med 70-års fødselsdagen.
Der har været konfirmationsforældreaften, hvor alle hjem var repræsenteret.
Konfirmandudflugt på fredag den 18. marts:
Frederiks Kirke – der fortælles om den store indvandring fra Tyskland i 1700- tallet (kartoffeltyskerne).
Viborg Domkirke, som er berømt for Skovgaards friskoer.
Grove Kirke,( nær ved Karup Flyveplads) hvor sygehuspræst Svend Erik Søgård fra Herning vil fortælle. Der
er en flygtningekirkegård i forbindelse med kirken.
Luthers Nøgle afvikles på Nørre Vosborg den 5. april. Edith eller Ane hjælper konfirmanderne i bussen kl.
8:30 ved Staby Skole.
Der er blevet spurgt om vi kan bruge glutenfri oblater ved nadveren. Det er vi positivt indstillet på, så
dette bliver indkøbt. Arne Aa sørger for denne oplysning kommer i kirkebladet.
Der er indkøbt to nye bønnebøger: Kirsten Jørgensens kollekter, og Holger Lissners kollekter. Derudover er
der Elof Westergaards bønnebog. Menighedsrådet skal sige ok for at bønner fra disse må bruges i kirken,
vi har sagt ja.

7) Orientering af præstegårdsudvalg
Ombygning af facade. Murerne er oppe ved taget med murerarbejdet i den vestlige side. For at få
murarbejdet afsluttet korrekt ved murkronen (så det er vandtæt) vil det give en merudgift på 10 - 25.000
kr., så det skal laves.
Gulvsliberen har gennemgået huset for behov vedr. afslibning af gulve:
Ovenpå: Der ønskes en afslibning, derefter lakering.
Nedenunder: Gulvene ser fine ud.
Der arbejdes på indhentning af tilbud på malerarbejde.
Udflytningssyn 3/3 2016. Provst Lone Hvejsel: Der er ikke konstateret mislighold.
8) Orientering ved kontaktpersoner
Forhold for graver ved lørdagsbegravelse. Henrik arbejder på sagen via stiftet. Lørdagsbegravelser
sættes på som punkt til næste menighedsrådsmøde.
Organist Annette har søgt om efteruddannelse – 9 gange over et år – på Vestervig. Undervisningen
kommer til at foregå i Silkeborg. Dette er bevilget.
9) Orientering ved mødeudvalg Se bilag.
Skal vi støtte Husby vedr. koncert den 9. maj, og koncert med Zenobia 17.oktober i Ulfborg. Vi takker nej.

10) Evt

