Fælles regnskabsmøde 13-03-2012, Staby og Madum menighedsråd.

Fraværende, Kresten Jensen
1) Referent, Per Jacobsen
2) Referat skal underskrives på printet løsark som skal indsættes i samlemappe.
3) Efter det nye system er præstegården under formålskonto 51 for præsteboligen, og konto 25 for de
tjenestilige lokaler. Udgift til sprøjtning mod borebiller er afholdt i 2011, selvom ekstrabevilling
falder i 2012. Der var et spørgsmål om el forbruget som i regnskabet er 40% af det samlede
forbrug. Menighedsrådene godkendte regnskabet.
4) Per orienterede om at nabo Henrik Svejgaard påtænker at udføre udtynding i hegn nord og syd for
præstegården. Der var enighed om at meddele Henrik Svejgaard tilladelse til dette, Per understreger overfor Henrik at han skal huske at skabe luft om indesluttede egetræer over mod Jens Chr.
Thomsen. Vi vedtog at få monteret en ny lampe tilsvarende den gamle på garagen, Brocon bestilles
til dette. Menighedsrådene var enige om at inskription på sten for an præstegården skulle udføres
som forslag nummer 2 fra stenhuggeren.
a. Per orienterede om at Madum menighedsråd planlægger at afvikle menighedsrådsvalg med
det kombinerede forsøg med valgforsamling og 2 års funktionsperiode. Birgitte Eskildsen
kunne oplyse at Stab menighedsråd ingen planer havde om at køre forsøg med valgproceduren.
5) Sognepræsten
a. Astrid har været på provstikonvent, man havde arbejdet med hvordan man fik mest kirke for
pengene, der fremkom livlige diskussioner.
6) Mødeudvalget
a. Onsdag den 6. juni kl. 17.30 spaghettigudstjeneste
b. Sommerfest i præstegården 24. juni, efter gudstjeneste i Staby kirke kl. 10.30
c. Sangaften i Staby kirke 24. juli kl. 19.30
d. Markedsgudstjeneste den 19. august kl. 10.00
e. Sangaften med Samal Lamhauge, i Staby sognegård den 18. september kl. 19.00
f. Høstgudstjeneste i Madum kirke den 23. september kl. 12.00
g. Høstgudstjeneste 7. oktober i Staby kirke kl. 10.30
h. Spaghettiggudstjeneste i Madum den 9. oktober kl. 17
i. Natgudstjeneste den 28. oktober kl. 19-21 i Staby kirke
j. Helligtrekongersgudstjeneste, den 6.januar kl. 10.30 i Madum kirke og efterfølgende i
præstegården.
7) Eventuelt

