Referat fra menighedsrådsmøde den 5-4-2011.
Sted.:
Tidspunkt.:

Præstegården, konfirmandstuen.
Staby kl. 18.30
Fælles (Madum møder) kl. 19.30

Dagsorden.:
1) Valg af referent (sekretær).
2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 19-1-2011, og eventuel underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
• Arbejdet med personalepolitik
i. Kort orientering v. Per, mødet tirsdag aflyst
• Kirkeblad, fornyelse, hvordan kommer vi videre?
i. Vi lægger en føler ud til de vestlige sogne, ansvarlig Per.
• Julehjælp, hvordan rejser vi penge?
i. Der kommer en fond, til uddeling i Staby sogn.
ii. Kollekt i adventstiden går til Kirkens Korshærs julehjælp i Holstebro Kommune.
1. Det skal skrives i kirkebladet hvad pengene går til, og hvordan man søger
• Indsamlinger i løbet af året.
i. Påskedag, KFUM og KFUK.
ii. Allehelgen, DSUK.
iii. Høst, Værestedet, Møltrup og Kirkens Korshær.
iv. Juleaften, Børnesagens fællesråd.
• Børnekor i samarbejde med skolen.
i. Vi påtænker at prøve at arrangere kor i efteråret, Aase og Kristina spørges om de er
interesseret.
• Breve i anledning af allehelgen?
i. Der skal fremover udsendes breve til pårørende til de afdøde om hvad der sker i
kirken allehelgens søndag.
• Dåbsoplæring for voksne.
i. Der var bred enighed om at dette behov dækkes af kirkehøjskolen.
• Begravelse lørdag, kan vi finde en model?
i. Lørdagsbegravelser kan arrangeres, gebyr er kr. 1.906,- der ikke er momspligtigt.
ii. Medhjælpere kan fremover skrive 4 timer på timesedlen, hvis disse forbruges.
• RAMS skal vi melde os ud?
i. Vi enedes om at melde os ud af RAMS, og bruge pengene på egen børneaktiviteter.
• Nabohøring, solcelleanlæg.
i. Birgitte orienterede om dette, ingen indvendinger fra menighedsrådet.
• Ansøgning fra bredsskabsforbundet er modtaget, her søges om midler fra menighedsrådet til
et ophold i Danmark for polske børn.
i. Vi enedes om ikke at støtte dette formål.
4) Orientering v. sognepræsten.
• Astrid er i gang med at færdiggøre sit sjælesorgskursus 2. modul og planlægger at deltage i
3. modul, hvis det bliver arrangeret.
• Astrid orienterede om at det går fint med konfirmanderne i Vemb, selvom det er et stort
arbejde.
• Mobiltelefon blev debatteret, menighedsrådene udtrykte at Astrid blot kan vende tilbage når
hun har indstillet sig på at skulle have en sådan.
• Der blev talt om sognemedhjælper, og at Kristina til tider kan varetage sådanne funktioner.
5) Mødeudvalget
• Ane Thomsen
i. Årsprogram

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Natkirke, fredag den 28. oktober, kl. 20 - 22.
Spaghettigudstjeneste, Madum tirsdag den 11. oktober.
Sommermøde i præstegården, 26. juni, gudstjeneste kl. 10.30.
Søren Bødker Madsen 1. september.
Forespørgsel om gospelkor til markedsgudstjeneste
1. Markedsgudstjenesten er den 21. august.
vii. Fyld danmarks kirker og høstgudstjeneste, 25. september kl. 10.30 Staby.
viii. Fyld danmarks kirker og høstgudstjeneste med traktement i forsamlingshuset, 25.
september kl. 14.00 Madum.
ix. Friluftsgudstjeneste 13. juni
x. Palmesøndag i Staby, KFUM spejderne
xi. Skærtorsdag den 21. april
xii. Borgermøde 17. maj
xiii. Adventsgudstjeneste 27. november
xiv. Høstgudstjeneste
xv. Filmklub
1. 3 film i løbet af en vinter.
xvi. Voksne (ældre) spiser sammen
1. Gudstjeneste med efterfølgende spisning.
• Inger K. Andersen
6) Orientering fra kassererne
• Svend Aage Jeppesen
i. Intet at bemærke
• Arne Søgaard
i. Intet at bemærke
• Moms, har vi styr på det nu?
i. Det går vi ud fra.
7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
• Igangværende arbejder
• Sten ved præstegård, udsættes til næste møde.
8) Nyt fra kirke & kirkegård
• Ingrid Bennedsgaard
i. Formaliteterne omkring affaldspladsen er faldet på plads.
ii. Kirken skal kalkes i begyndelsen af maj
iii. Gulv på loftet er sendt til godkendelse
iv. Varmeanlægget fungerer nu tilfredsstillende
• Kristian Jensen
i. Udgår
9) Nyt fra medarbejderne
• Bent
i. Der omplantes hæk for tiden.
• Lene
i. Udgår
10) Eventuelt.
• Muligheden for udlejning af jagt blev drøftet. Sættes på som punkt på næste
menighedsrådsmøde.
11) Lukket dagsorden.
Vel mødt
Birgitte
Per

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

