Referat fra menighedsrådsmødet i Staby Menighedsråd
tirsdag d. 21. aug. 2012 kl. kl. 19.00 – 20.00 i Staby Præstegård.
1:- Orientering ved formanden.
- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 14/6 og underskrivning af protokol. Udført
uden anmærkninger.
- Post
- Organist. Aase har opsagt sin stilling pr. 31/12 2012. Vi får hjælp af Kirsten Moesgaard i
slutning af aug. til stillingsopslag m.m. Aase har tilbudt at vikariere, vi afventer, om det
er en mulighed.
2: Orientering ved sognepræsten
Kun punkter, der vedrører Staby kirke og sogn. Punktet kan også udskydes til fællesmøde.
Aftengudstjeneste i stedet for natkirke i 28/10
Musikgudstjeneste søndag d. 11/11 – afslutning på salmefestival. Aase, Birgitte ( Aases søster )
Og Ole Tjørnild vil stå for musikken – det er et forslag fra Aase, som hun arbejder videre
med.
Omkring minikonfirmander. Kristina kan have problemer med at medvirke p.g.a. job. Ane
spørger Elly Marie, om hun kan være hjælpe. Mini konfirmander opstarter tirsdag 25/9.
Der er medio juli 2012 genindført i Staby Kirke, at vi går ud til post ludium.
Aflysning af gudstjeneste d. 23/12, 26/12 og 1/1 er godkendt af biskoppen.
3: Orientering ved kasserer.
Ved budgetsamråd d. 28/8 vil der blive spurgt om endnu en ydelse til stibelægningen –
gerne 100.000 kr.
4: Orientering ved kirkeværge
- Prioritering af tiltag vedrørende muranker. Vi godkender forslaget om restaurering af
muranker og tilbage placering som nu. Ingrid kontakter Keld Abrahamsen.
- Orglet er synet og stemt. Orglet findes i fin stand. Ligeledes er der givet en mundtlig
vurdering til Ingrid. Ingrid vil nedskrive denne vurdering. Vi kan evt. offentliggøre det i
kirkebladet.
- Alterdug fornyes. Ingrid, Ane og Edith vil tage sig af opgaven.
- Vi har fået 15.000 kr tilbage i el. p.g.a. besparelse. (Det er nok den nye blændgulv, der
isolerer).
- Det har kostet 40.000 kr at kalke tårnet indvendig. Der var budgetteret med 60.000 kr.
- Vestdør lakeret, syddør malet
- Afventer maling af kirkegårdslåger, opsætning af nøglebox og udskiftning af net i
vindue i Lindes kapel.
- Ingrid vil spørge Lis Nielsen, om hun vil påmale datoen for Astrids ophør af job på
”præstetavlen”
- Ingrid har kontaktet Mogens Svenning m.h.t. ny dør i Syd og automatisk lukning. Vi
afventer svar.

5: Orientering ved kontaktperson
Personalemøde i præstegården onsdag d. 12/9 kl 15.15
6: Orientering ved Bent –medarbejderrepræsentant
Provstiudvalget vil besøge Staby kirke ons. D. 17/10 m.h.t. energigennemgang.
Bent, Ingrid og Birgitte deltager
Svend Aage vil indhente el og varmeforbrug for de sidste 3 år
7: Orientering ved mødeudvalget
- Højskolesangaften: 18/9 kl. 19.00
- Fyld Danmarks kirker: 30/9
- Høstgudstjeneste: 7/10 – minikonfirmander deltager aktiv i præ- og postludium
- Alle Helgens søndag: 3/11 – Pia skriver brev og inviterer pårørende til afdøde i det sidste
år.
- Musikgudstjeneste: 11/11 – Pia og tre af ovennævnte kirkemusiker står for gudstjenesten.
- 1. søndag i advent: 2/12 – afslutning på minikonfirmand, der ud udleveres diplom – se
referat fra fællesmødet.
- Ane står for annoncer til Torsdagsavisen
8: Valg 2012 – orientering ved valgudvalget.
- kandidater
- vigtige datoer
Udsat til fællesmødet
10: Evt.
Vi giver et tilsvarende beløb, som sidste år, til Foreningen for Kræftramte Børn og Sct. Nicholai
Tjenesten i Holstebro. Svend Aage påtager sig opgaven.
Skal vi indkøbe globe til Staby kirke – evt. sammen med Madum?
Udsat til fællesmødet
11: Lukket punkt
D. 21/8 2012
v/ fmd. Birgitte Holm Eskildsen

