Referat af menighedsrådsmøde
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 22/9 2015 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Birgitte, Henning, Henrik, Edith og Ane

1: Orientering ved formanden.
Post ved Staby Menighedsråd.
Vi giver 500 kr. til Sankt Nicolai Tjenesten.
200 Euro er doneret til Staby Kirke fra tyske turister. Disse skal bruges til høstofferet.
Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 18/8 2015.
Luthers reform-jubilæum i Ringkøbing Provsti. Vi følger udviklingen.
Tur til Wittenberg 2016. Udsat til fællesmødet.
Staby økser. Birgitte kontakter Holstebro Museum, og fortæller vi er stadig interesseret i at
økserne bliver lånt, så de kan indgå i en udstilling, og vi kan arrangere en udflugt eventuelt sammen
med Aktiv Staby og Staby Skole.
Frivillige 16. september, - møde med de frivillige. Birgitte er tovholder. Møde til foråret igen.
Det kører godt.
Seværdighedsskilt. Vi arbejder videre.
Seddel om højmesse til kirkebænken. Birgitte og Ane, vi arbejder videre.

2: Orientering ved sognepræsten, udgår.
3: Orientering ved kasserer
Referat fra budgetsamråd. Birgitte og Henning var med.
Revisionsprotokollatet er fremlagt og gennemgået. Vi tager protokollatet til efterretning.
4: Orientering ved kirkeværge
Ny plan for udvidelse af graverbygning er godkendt - videre plan?
Udlicitering: Husby Murerforretning, Ulfborg Byg, ved John Sandholm og Peter Hansen.
Ny plan for kirkegård - hvor langt er vi? Edith har farvelagt kortet over Staby Kirkegård.
Detaljeret plan kommer senere. Kirkegårdsplan sendes til provstiet.
Bænke er sat op. Træer, syd og sydøst for kirken plantes i år. 3000 kr. stykket. Græsarealet foran
den vestlige indgang er etableret. Vi ser an med græsområder forskellige steder.

Bjælken under tag, hængsler ved døre (beslutning føres til protokol). Der er rykket for svar fra
Svenning, som forventes at komme og sendes til provstiet.

5: Orientering ved kontaktperson
Kirkesangerens (Ane Thomsen) udgifter i forbindelse med kirkemusikeruddannelsen vil
menighedsrådet gerne betale herunder kørselsgodtgørelse, den lave takst.
Lønforhandling

6: Orientering ved medarbejderrepræsentant

7: Orientering ved mødeudvalget
Høstgudstjenste

Fællesarrangementer udsættes til fællesmødet
9: Evt.

10: Lukket punkt

Bilag: Referat fra menighedsrådsmødet d. 18/8 2015
Brev angående reformsjubilæet
Breve 1 og 2 ang. udstilling af Staby-økserne

