Referat for menighedsrådsmøde
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 24/6 2014 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.

Til stede: Birgitte, Henning, Henrik og Ane
1: Orientering ved formanden.
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 8/4 2014, bygningssyn og forbudget 2015 d.
20/5 og underskrivning i protokol.
Post ved Staby Menighedsråd
Nyheder på Forening for Menighedsråds hjemmeside.
2: Orientering ved sognepræsten
Sager der berører Staby Sogn/Kirke. Udsættes til fællesmødet.
3: Orientering ved kasserer
Årets budget 2015 er gennemgået og er tidligere indsendt til provstiet.
Herunder kommentarer: Sti – og orgelprojekt laves i 2014.
Om – og tilbygning af graverfaciliteter i 2015 herunder offentligt toilet. Arbejdet er tidligere
beskrevet til en pris af 762.500 kr. Hertil kommer køleanlæg til kapellet til ca. 20.000 kr. Tænkes
finansieret ved hjælp af lån af stiftmidler.
Vedrørende 2016
Renovering af resterende sydmur i præstebolig. 150.000 kr.
Vi vil gerne på sigt have lavet en omlægning af kirkegården, da vi i området har mange tomme
gravpladser. Her påtænker vi parkanlæg med bl.a. høje træer.
Renovering/vedligeholdelse af kalkmalerier ser vi nok i samarbejde med Nationalmuseet.
Vedrørende 2017
Ny traktor med tilbehør til kirkegården. 125.000 kr.
Kvartalsrapport 1/1 – 31/3 2014. Er underskrevet og indsendt.
4: Orientering ved kirkeværge
- Dør i sydvendt våbenhus: Døren blev sat i inden konfirmationen og fungerer stort set som den
skal, det er sket enkelte gange, at den ikke har været smækket helt i og har derfor ikke kunnet låse.
Kaj taler med Peter Nørfjand, om der er mulighed for at "stramme" dørpumpen lidt mere. Vi
arbejder videre, indtil systemet fungerer optimalt.
Der er sat hasper på døren forneden, så den kan holdes åben, når der skal kørestole og rollatorer
igennem. Problemet kan være, hvis de besøgende ikke husker at tage hasperne af igen, vi kan måske
sætte et skilt op i våbenhuset om det.
- Tømreren har spartlet sømhullerne ud og malet dem over på døren.

-

-

Projekt ny kirkesti – Stien er påbegyndt, med rundinger foran redskabsrummet i graverens
hus, foran vest - og syd- indgangen.
Stien er 2,30 m bred, lagt i 2 buer. Vi undlader, at så græs ind mod kirken i første omgang.
Brønden foran porten mod øst, flyttes over i græsset mod syd, Finn laver gravearbejdet,
Wittrup laver smedearbejdet, (ca. 1000 -1500 kr.)
Der nedlægges rør til strøm under stien ved lampestederne.

-

Restaurering af orgel. Udsættes til næste møde.

-

Gelænderet ved vestindgangen er blevet sat længere ud, så man kan holde ved gelænderet hele
vejen.
-

Omfugning: Murer Hans Hansen er bestilt til at fuge sydsiden om. Han har ikke meldt tilbage,
hvornår det bliver, men inden frosten sætter ind.

-

Har taget kontakt til kirkegårdsarkitekt Mette Fauerskov, hun kommer efter sommerferien (
pris 915 kr. / time + kørepenge 3,73kr./km + moms) Vi skal have lavet plan over, hvor de
tomme grave er. Vi skal mødes inden og snakke igennem hvad vi ønsker at få lavet.

-

Alter: Skal vi flytte det gamle stenalter fra tårnrummet ind i kirken, som alter igen? I så fald
skal der laves en sokkel og en glasplade over. Der skal også laves en ny plade til at lægge på
soklen i tårnrummet.
Vi beslutter at vi arbejder på, at det gamle stenalter skal sættes ind. En arkitekt skal på
opgaven.

-

Stormskade: Fakturaer fra udbedring efter stormen er sendt til forsikringen ( 35.981 kr. incl.
moms) .

-

Regnvand over våbenhuset: Har kontaktet blytækker Michaelsen, som kontaktes igen, når vi
har lokaliseret mere nøjagtigt hvor vandet kommer ind.

5: Orientering ved kontaktperson
Opsigelse fra gravermedhjælper Anette Vedel med arbejdsophør 18/6 14.
Personalemøde den 26. juni. APV – skemaer skal udfyldes.
Vi får besøg af en konsulent indenfor personalepolitik, dette har Ringkøbing Provsti sat i værk.
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant. Ikke til stede.
7: Orientering ved mødeudvalget. Dette punkt udsættes til fællesmødet.
Morgenkaffe og morgensang ved Staby Sommerfest.
Sommerkoncert i Staby Kirke?
9: Evt.

