Referat for Staby Menighedsrådsmøde
tirsdag d. 20/9 2016 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Birgitte, Edith, Kaj, Henning, Henrik og Ane

1: Orientering ved formanden.
Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 22/6 og d. 16/8 2016
Post ved Staby Menighedsråd

2: Orientering ved sognepræsten
Punkter vedrørende Staby
Udsættes evt. til fællesmødet

3: Orientering ved kasserer
Referat fra budgetsamråd.
Vi har fået det vi har søgt om til driftsmidler.
Maskiner skal slides ned, men hvis der er problemer, tages det op, og der findes en løsning.
Provstiet bakker os op i den måde vi håndterer pengene vedr. bankordningen.
Vi har søgt om midler til omlægning af kirkegården 37.000 kr, dem har vi ikke fået, men de 37.000
kr kan vi i stedet tage ud af driften.

4: Orientering ved kirkeværge
Birumsbygning med graverfacilitet. Tegning af birumsbygningen ligger ved stiftet. Mogens
Svenning har lavet en situationstegning. Ved grønt lys fra stiftet, så skal vi have Svenning herop.
Videre planlægning af "ny plan for kirkegård". Dette ligger standby. Hække plantes til foråret.
Fugning af apsis – plan. Hans Hansen begynder her i september til en pris på 800 -1000 kr. per
kvadratmeter.
Træværket begynder Sandholm på, men vil ikke give en cirkapris.
10- års plan går fra 2010 – 20. Det sidste vi mangler er at skifte taget mod nord. Det er ikke aktuelt
på nuværende tidspunkt.
Henning indtaster hvilke håndværkere vi bruger i forskellige situationer. Skemaet skal være stiftet i
hænde sendes 1. oktober.
Møde i Højmark 12. oktober angående tidsregistrering. Kaj og Edith tager afsted.
Gammelt alterbillede indrammes. Egeramme med lidt ”guld”.
Ændringer vedr. kirkegårdsvedtægter er gennemgået, Birgitte sender det endelige dokument til
provstiet.

5: Orientering ved kontaktperson.

Der er styr på ferier.
Dronefilm over Staby kirkegård. Henrik tager sig af det. Skal på hjemmesiden.

7: Orientering ved medarbejderrepræsentant.
Brandslukningsmateriel i kirken og i graverbygning er gennemgået og godkendt. Eksempler på
typer placeret følgende steder:
Kor: vandtågeslukker
Orgel: pulverslukker
Redskabsrum: 2 kg pulverslukker
Tårnrum: kulsyreslukker
På sigt skal der være en vandtågeslukker ved orgelet.
8: Orientering ved mødeudvalget
Kan evt. udsættes til fællesmødet
Høstgudstjeneste - form og menu
Alle Helgens Aften - Alfred Kirketerp er aflyst d. 31/10
Reformsjubilæum i Ringkøbing Provsti 2017.
December og vinterarrangementer
Thubalka er blevet spurgt angående prisen for vejledning af indspilning af nye melodier. Pris ca.
5.500 kr. Henning har sagt ok, hvis det bliver aktuelt.

9: Menighedsrådsvalg 2016
Opfølgning på orienterings - og opstillingmødet d. 13/9

10: Evt.
11: Lukket punkt

