Referat fra menighedsrådsmødet
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 18/8 2015 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Birgitte, Edith, Henning, Kaj, Henrik og Ane.

1: Orientering ved formanden.
Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 16/6 2015
Post ved Staby Menighedsråd
Gennemgang af tillæg for kirkegårdens bestyrelsesforhold, se bilag 1a.
Seddel om højmesse til kirkebænken, Birgitte og Ane arbejder videre.
2: Orientering ved sognepræsten (udgår).
3: Orientering ved kasserer
Gennemgang af halvårsrapport 01.01.15 - 30.06.15
Der er givet lov til at bruge 30.000 kr. til græs, bænke og træer på kirkegården i indeværende år.
Gennemgang af budgetrapport.

4: Orientering ved kirkeværge
Ny plan for udvidelse af graverbygning er godkendt - videre plan? Planen er godkendt af stiftet
og Holstebro Kommune. Det er offentliggjort på Kommunens hjemmeside.
Redegørelse over byggeplanen med de grønne omgivelser er sendt til stiftet. Vi venter på svar.
Vi søger penge fra tilgængelighedspuljen.
Møde med Svenning torsdag den 20. august. Svenning skal bese stedet på loftet, hvor en bjælke er
defekt. To døre til: tårnet og våbenhuset, tilses.
Ny plan for kirkegård - hvor langt er vi? Edith har fået et nyt kort, der er indtegnet med farver
m.m.: ’Firkanter/græsområder’ mod nord til gravsteder, bænke er indkøbt og sat ud, store træer mod
sydøst plantes i efteråret. Slidstærkt græs ønskes ud langs kanterne/digerne.
Tiltag efter bygningssyn på kirken - hvor langt er vi?
Der er kalket, og der er blevet udbedret forhold helt oppe i tårnet: der er sørget for der er luft
mellem mur og en bjælke.
Kvadre udvendigt fuges i 2016.

5: Orientering ved kontaktperson.
Der er lavet en mappe, hvori der er Personalepolitik m.m., som skal være i frokostrummet.
Vedr. ansatte: Om ønsket lønforhøjelse, så skal ansøgningen indsendes senest den 15. september. Vi
skal give svar til event. fagforening inden den 15. november.
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant

Kaj er færdig med de obligatoriske kurser.

7: Orientering ved mødeudvalget
Staby: Gudstjeneste i forbindelse med Fjordens Dag og konfirmandopstart.
Høstgudstjeneste, Eva Hermann er med, der er sammenkomst i Staby Sogngård.
Slægtshistorier for Madum - og Staby Sogn, vi arbejder videre.
Fællesarrangementer udsættes til fællesmødet
9: Evt.

10: Lukket punkt

