Referat fælles menighedsrådsmøde den 9-11-2010.
Sted.:
Tidspunkt.:

Præstegården, konfirmandstuen.
Staby kl. 18.30
Madum kl. 19.30

Dagsorden.:
1) Valg af referent (sekretær).
2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 22-9-2010, og underskrivelse af protokol.
3) Konstituering.
Genvalg på alle poster i begge menighedsråd.
4) Orientering v. formændene
Stillingsbeskrivelser, godkendelse af stillingsbeskrivelse for organist
i. Godkendt, på betingelse af godkendt korrektur, udsendes på mail. Rettes til Staby og
Madum.
Julefrokost 7. december kl. 18. Mogens Olesen og Gudrun inviteres.
Brev til biskoppen, er afsendt og vi har fået et meget diplomatisk svar.
Dato for arbejdsmøde – stillingsbeskrivelse gravermedhjælper - personalepolitik.
i. Møde fastsat til 23. november 2010 kl. 19.00.
5) Orientering v. sognepræsten – udgår.
6) Orientering fra kassererne
Svend Aage Jeppesen
i. Økonomi afklaret på formøde.
ii. Brev fra kommunen, præstegården betragtes som bevaringsværdig i klasse 2.
iii. Brev vedrørende natur 2000.
iv. Brev vedrørende nedklassificering af grusveje til privat fællesvej.
Arne Søgaard
i. Byggeri er afsluttet, lån er afsluttet og statstilskud kan søges. Endeligt
byggeregnskab foreligger ikke endnu.
7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
Igangværende arbejder, venter på terrassedør der kommer i uge 47.
8) Nyt fra kirke & kirkegård
Ingrid Bennedsgaard
i. Affaldsplads, afventer besked fra fredningsnævn.
ii. Varme registrering af variation i temperatur er iværksat
iii. Revne i kalkmaleri repareret, man frygter for at kalkmaleriet kan skalle af
iv. Borebiller, angreb betragtes som gammel skade, man gør ikke yderligere.
v. Loft tilbud indhentes.
vi. Plan for kirkegården, brokker store sten bliver liggende.
vii. Kabel er indtegnet på kort, der opbevares på graverens kontor.
Kristian Jensen
10 års plan for kirkegården, Per Jacobsen orienterede om arbejdet med denne.
Problematik om afsmitning af kalk drøftet, imprægnering af døråbninger er bestilt.
9) Nyt fra medarbejderne
Bent
i. Har været på grandækningskursus, var ikke lige det Bent ønskede sig.
Lene – udgår.
10) Mødeudvalget
Ane Thomsen
i. Kim Sjøgren koncert 4. november var en succes, næsten alle pladser var optaget.
ii. Adventsgudstjeneste i Madum, musikgudstjeneste i Staby begge den 5. december.
iii. Champagnegudstjeneste nytårsaftensdag i Staby.

iv.
v.
vi.
vii.

Hellig 3 kongers eftermiddag 5. januar
Gudstjeneste med provsten 23. januar
Kyndelmisse gudstjeneste 30. januar kl. 19 i Staby
Sigurd Barrett kommer den 10. april, udgift for Staby og Madum 5.000,- til 6.000,- i
alt. Der udtaltes en vis kritik om beslutningsgangen i forbindelse med dette
arrangement, vi støtter naturligvis op om arrangementet alligevel. Dette skal vi tage
ved lære af.

11) Eventuelt.
Positiv respons på tanken om mediehåndteringskursus.
Kursusdag 6. november drøftet.
Udsendelse af beslutningsreferat drøftet, fremover udsendes kun mødereferat.
Debat om hvem der passer køkkenet i præstegården. Konklusion: Ane tager sig af det.
Maden ved stiftsmødet debatteret.
Sten til præstegården drøftet, vi spørger os for.
12) Lukket dagsorden.
Vel mødt
Birgitte
Per

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

