Referat af menighedsrådsmøde for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 15.januar 2013 kl. 18.30 – 20.00 i Madum Forsamlingshus.
Derefter fællesmøde med Madum kl. 20.00 – 22.00
Til stede: Birgitte, Henning, Henrik, Bent, Edith og Ane
1: Orientering ved formanden.
- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 20/11 2012 og underskrivning af protokol.
- Post
- Kursus:
Der er tilmeldt kursus for kirkeværge, kasserer, kontaktperson, formand og næstformand.
Der er kursus i Løgum Kloster den 2. – 9. februar: Den levende Kirkegård.
Der er kursus fra den 22. marts – 24. marts: Weekend med udsigt til menighedsrådsarbejde.
- Offentliggørelse af menighedsrådets arbejde – herunder referater.
Fremover offentliggøres referater på vores hjemmeside. Dette vil blive bekendtgjort i kirkebladet og
på opslagstavlen i tårnrummet i Staby Kirke. Ane sørger for det.
- Energirapport
Energi – og Miljøcenter Midtjylland: Et meget tilfredsstillende energiforbrug i Staby Kirke.
Følgende er til overvejelse: Spotlys på kirken på mørke tidspunkter på dagen. Der er flere forslag:
Spot på apsis, spot på den nordlige side af kirken. Strømudgifter per år per LED-pære: ca. 120 kr.
Der kan vælges mellem gul, hvid og klar belysning. I 2014 forventes stibelægningsarbejdet at gå i
gang. Her skal der også i tænkes på placeringer af ledninger til udendørs lys.
-

Skal ansatte have adgang til it-skrivebord? Bent får adgang.

-

Logo – Vil vi bruge folkekirkens logo – vores eget logo? Vi går i tænkeboksen. Staby Kirke
har ’Erik Ejegod’ som logo, hvordan kan dette også indgå i sammenhæng med det nye
Folkekirkens kors/logo

-

Kalender på it-skrivebordet. Alle kan sætte aktiviteter ind herpå. Har men ændret eller sat
noget nyt derind, kan man derefter maile til de implicerede.

2: Vedtagelse af ændringer i forretningsorden for menighedsrådet
Vedtagelse af ændringer i vedtægter for kasserer
Vedtagelse af ændringer i vedtægter for regnskabsfører
Vedtagelse af ændringer af vedtægter for kontaktperson
Vedtagelse af ændringer af vedtægter for kirkeværge
Vedtagelse af ændringer af vedtægter for kirkeudvalg
Alle forretningsordner ajourføres, derefter sendes ud til alle menighedsrådsmedlemmer, hvorefter
vedtægterne vedtages til menighedsrådsmødet i marts. De vil derefter blive lagt ind på itskrivebordet.
3: Orientering ved sognepræsten
Kun punkter, der vedrører Staby kirke og Sogn. Punktet udgår, præsten er ikke til stede.
4: Orientering ved kasserer
9 måneders kvartalsrapport 2012 er fremlagt for menighedsrådet.
Fælles indkøb af kontorartikler (Birgitte )

Vi kan eventuelt købe kontorartikler sammen med Madum, som bruger følgende adresse: staples,
http://www.staplesdirect.dk/
Der foreslås, at der hvert år købes en computer til en person i menighedsrådet. Birgitte har en computer med
printer. Der skal i år indkøbes en computer med farveprinter til Ane. Per påtager sig opgaven.
Hos købmanden i Staby har Staby Menighedsråd to kontonumre: én til kirken og én til menighedsrådet. Når
man har handlet hos købmanden, skal man forlange en bon, og enten give bonen til Henning eller man
scanner den, og sender den elektronisk til Henning.
Ved større beløb på regningen vedrørende kirken, så skal Edith først have fakturaen. Derefter sender Edith
den videre til Henning.

5: Orientering ved kirkeværge
Ny syddør med automatisk lukning. Birgitte spørger Svenning om den nuværende syddør er
robust nok til at få monteret en pumpe og automatisk lås på.
Hvis ikke - er der forslag om en egetræsdør.
Der arbejdes på, at få artiklen: ’begravelser’ under hjemmesiden opdateret. Bent får den færdige
udgave i printet form. Ved dødsfald kan Bent give pårørende denne ’folder’, og der er noget på
skrift begge parter kan tale ud fra.
Staby Kirke har flagregler, punktet under begravelse tages op til overvejelse om dette skal
omformuleres.
Der er kommet 1000 ’Tillykke’ telegrammer med et billede af Staby Kirke på. Salg i kirken og hos
købmanden. Salgspris foreslået til 20 kr. per stk.
Kirkesti
Der vil blive indhentet priser fra Finn Simonsen og Staby Fliser. Hvad vil det koste for at få
henholdsvis ’den halve’ - og ’den hele’ stibelægning udført?
Der skal bruges brune chaussessten. Forslag til kanterne: Set ved Viborg Domkirke hvor der er
brugt gamle sokkelsten.
Bent foreslår: hvad med om vi hjælper med arbejdet?
Forslag om græsplæne rundt om kirken.
Kirkegårdsarkitekten foreslår, at der kommer græs foran kirkegårdsdiget.
Resten af punkterne udgår.
6: Orientering ved kontaktperson
7: Orientering ved Bent –medarbejderrepræsentant
8: Orientering ved mødeudvalget
Fremtidige aktiviteter
9: Ønske om indkøb af lysglobe til Staby Kirke
10: Evt. Aftale konstituerende møde for kirkeudvalget.
Aftale konstituerende møde for mødeudvalget
Distriktsforårsmøde d. 28/2 – hvem vil med
Sognebåndsløsning – artikel i kirkeblad
Deadline for kirkeblad – 31/1 2013

D. 8/1 2013 v/ fmd. Birgitte Holm Eskildsen
Bilag:
1: Aktivitetsplan for jan – marts 2013
2: Forretningsorden for menighedsrådsmøder
2: Globe

