Referat fra menighedsrådsmøde
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 19/8 2014 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Niels Henrik, Henning, Kaj, Edith, Birgitte, Henning og Ane
1: Orientering ved formanden.
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 24/6 2014 og underskrivning i protokol.
Post ved Staby Menighedsråd
Er vi på vej ad rette spor? Menighedspleje kontra kirkebygninger.
Skal vi igen oprette os hos Rams? – Skolen ønsker et godt samarbejde med menighedsrådet,
måske det er et materiale både skolen og os vil kunne få glæde af.
Møde i efteråret i Rindom den 7. oktober, opfordring til at møde op til dette.
Kursus for nyansatte 18/9 lavet af Foreningen for Menighedsrådet. Blandt andet folkekirkens
historie, Hvordan er en gudstjeneste bygget op. Hvem vil med?
Højskolesangbogen ønskes til Sognegården, 100 stk. – Birgitte og Ane søger fonde, og ser
hvilket beløb sognet og menighedsrådet ellers kan bidrage med.

2: Orientering ved sognepræsten
Sager der berører Staby Sogn/Kirke
Fisketraktement skal forberedes til den 31. august. Birgitte, Edith og Ane tager sig af dette.
Indsamling til Kirkens Korshærs – Information om dette i december måned i 10 -15 minutter
efter en gudstjeneste. Korshærspræst Søren Nielsen anbefaler en formidler til dette, da han selv er
forhindret.
Hanne Arberg – skolemad til børnene – kan der blive serveret kaffe til ældre i forbindelse med
skolemadordningen? Kan menighedsrådet hjælpe med at finde folk til kaffebrygningen?
Hver onsdag varm mad - børn, og ældre i Sognegården.
Hvad med økonomien? Menighedsrådet kan eventuelt betale for Lillesalen.
Birgitte kontakter Hanne Arberg.

3: Orientering ved kasserer
Bilag 1
Budget 1/1 14 – 30/6 14 underskrevet af Henning og sendes til provstiet.
Budgetsamråd i den nordlige del af provstiet d. 26/8 – stedfortræder for Birgitte? Ane tager
afsted.

4: Orientering ved kirkeværge
- Løsning på, hvis syddøren er haspet eller ikke lukker til ved automatisk låsning.
Døren lukker som den skal nu. Haspen kan eventuelt sættes lidt højere op – det taler Edith og
Kaj med Hans Hansen om.
En seddel skal sættes om: husk at løsne haspen efter brug af døren. Edith tager sig af dette.
- Projekt ny kirkesti – hvordan går det? Den er færdig. Vand/dæksel er flyttet syd for gangen.
En stophane er fundet lidt øst for indgangsporten.
- Kaj er ved at kortlægge hvad der er af strøm og lignende under jorden på kirkegården.
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Restaurering af orgel - plan? En stemme koster under normale omstændigheder 100.000 kr.
plus moms. Den ønskede ekstra stemme, der har været på tale, vil koste 300.000 kr. plus
moms.
Orgelet bliver sat i stand så godt, som det nu kan. Vi holder fast ved restaureringen. Niels
Henrik orienterer Annette.
Udskiftning af fuger ved kvadersten – plan? Det er med i budgettet, det koster 50.000 kr.
Edith arbejder videre.
Utæt blytag i sydvendt våbenhus – har vi fundet, hvor regnen kommer ind? Der er sat en
gummiliste op de steder der trænger, men vi holder fortsat øje. Et ønske på sigt at få nyt tag på
sydindgangen.
Planlægning omkring graverfaciliteter, kirkegård, evt. belysning. Plan? Aircondition i
kapellet - køler ned til 10 grader, Svenning anbefaler dette, og arbejder videre med opgaven.
Kirkegård, Mette Faurskov kommer den 19. september 13.30 på Staby Kirkegård. Formøde
Edith kommer med et forslag – dato.
Gammelt stenalter bruges til nyt alterbord, et nyt projekt om et par år. Plan? (Birgitte)
Svenning synes det er et spændende projekt, og er allerede kommet med forslag. Buen kan
eventuelt laves i samme ombæring? Når graverbygningen er ved at være færdig, ser vi på det.

5: Orientering ved kontaktperson (Ikke til stede, Birgitte orienterer).
Anette Gaardsted er ansat som gravermedhjælper pr. 1/9 2014. Henrik arbejder på at få
ansættelsesbevis færdigt
Gennemgang af APV´er. Ingen kommentarer, tilfredshed fra alle ansatte.

6: Orientering ved medarbejderrepræsentant
Kaj tager på kursus i uge 36,37, 41 og 43.
Annette kommer i gang næste uge.
En ny rive er aktuelt, da vi har fået den ny sti. Pris: Ca. 10.000 kr. Kaj arbejder videre.
Sand og tapetklister er drysset ned mellem klinkerne i skibet, koret og sydindgangen. Mangler i
tårnrummet. Det ser pænt ud, og det er nemmere at rengøre.
7: Orientering ved mødeudvalget
Kan udsættes til fællesmødet med Madum.
9: Evt.
Birgitte spørger Ryan Bøndergård om han vil have vores aktivitetskalender til sognets hjemmeside.
www. staby.nu

