Referat af menighedsrådsmøde
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 12. november 2013 kl.18.30 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Elly Marie Møller (for Henrik Olesen), Birgitte, Henning, Edith og Ane.

1: Ny konstituering af menighedsrådet – enkeltmandsposter
Formand Forslag: Birgitte - enstemmigt valgt.
Næstformand: Forslag: Henning, Ane. Ane er valgt.
Kasserer: Henning er valgt.
Kirkeværge: Edith er valgt.
Kontaktperson: Henrik er valgt.
Elly Marie forlader mødet.
2: Orientering ved formanden.
- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 24/9 2013 og underskrivning i protokol.
- Post
- Kollekt i Staby Kirke
Indsamling i adventstiden:
Julehjælp til værdig trængende i Holstebro Kommune via Kirkens Korshær.
Børnesagens Fællesråd – juleaften.
Bibelselskabet – Nytårsaften - er pålagt.
Høstgudstjeneste – Møltrup Optagelseshjem, Værestedet i Ulfborg og Kirkens Korshær i Holstebro.
Bidrag fra menighedsrådet: Danske sømands – og udlandskirker.
Bidrag fra menighedsrådet: Kræftramte børn, kan overvejes.
3: Orientering ved sognepræsten, ikke til stede - skriftlig orientering.
- Orgel i Staby Kirke
Firmaet Marcussen og Søn har sat tal på følgende to modeller:
Istandsættelse, 180.000 kr.
Ombygning, koble yderligere 2 ekstra stemmer på og 1 ekstra manual: 1.300.000 kr.
Svend Prip anbefaler den ”lille” løsning. Hvis vi vælger den store løsning, vil det blive for kompakt,
og det vil gå ud over orgelets klang.
Vi lader vinteren gå, og tager det derefter op på ny, hvordan vi griber det an.
4: Orientering ved kasserer
Digital Signatur er oprettet under Hennings navn. Oplysninger kommer via it-skrivebordet, så alle i
rådet kan følge med.
Kvartalsrapport er fremlagt. Dette er taget til efterretning.

5: Orientering ved kirkeværge
Angående indvendigt lys i Staby Kirke:
Brocon er kommet med tal på følgende to modeller:
A Tænd sluk installation med ur 2500 kr.
B Tænd sluk installation med skumringscensor 5500 kr.
Der er stemning for model A, og Edith sætter dette i værk.
”Indvendiglys perioden” starter 1. december og slutter ved Kyndelmisse.

LED – lys efter Kyndelmisse i en prøveperiode, Edith forhører sig om prisen.
Ønske om at sætte spot i lugerne øverst i tårnet. Edith forhører sig om prisen hos Brocon.
Har forhørt sig om hvornår Svenning kommer og ser på sprækken i buen mellem koret og apsis,
afventer svar.
I uge 47 kommer Ole Hansen og maler indvendigt i graverens hus, og lågerne udvendigt i tårnet
bliver også malet.
Der er formuleret et brev til de pårørende angående de bevaringsværdige sten.
Sendt brev til provstiet angående ”jordleje” af gravsteder, hvor fredningstiden er udløbet.
Fugerne i trappen mod vest i kirken er udført.
Rygningen på graverens bygning er udført.
Tagsten i hjørnet på graverens hus er isat.
Fugning ved vinduerne i graverens hus er udført.
6: Orientering ved kirkeudvalget
- Lys i Staby Kirke i dec. – plan? Se punkt 5.
- Restaurering af dør i sydvendt våbenhus. Vi afventer svar fra Ribe Stift.
7: Orientering ved kontaktperson
- Er det en ide med personalehåndbog på hjemmeside? (Birgitte, da Henrik ikke er til stede) Vi
sætter personalehåndbogen ind på hjemmesiden under overskriften: Medarbejder.
8: Orientering ved medarbejderrepræsentant
(Kaj er ikke til stede) Nyansatte graver skal være opmærksom på den obligatoriske kursus, varighed
5 uger i alt, skal foregå inden for de 2 første år efter sin ansættelse.
9: Orientering ved mødeudvalget
Vedr. juletræstænding på Den grønne Plads. Birgitte Arendt spørges om hun vil fortælle en lille
fortælling den 1. december og dernæst tænde juletræet.
En lille gruppe i Staby arbejder på en fælles oplevelse i forbindelse med 1. adventsarrangementet.
Kaffe i Staby Sognegård imod betaling af 40 kr. per voksen, og uddeling af slikposer til børnene.
Staby Menighedsråd tilbyder at betale annoncen og leje af salen.
Henning aftaler med 2tal opsætning af højtaler i Staby Kirke den 1. december. Mikrofon skal på
budgettet næste år.

10: Evt.
- Høstgudstjeneste 2013. Der skal være orgelspil til næste års høstgudstjeneste.
- Støtte til ”Bagbutikken”. Hvis det bliver aktuelt med, at det gamle KFK-kontor bliver taget i
brug, kan menighedsrådet støtte i form af et arrangement, hvor overskuddet går til huset.
Menighedsrådet vil gerne samarbejde omkring en eventuel ”kaffestue”.
Referent Ane

