Referat af Staby Menighedsråds menighedsrådsmøde
tirsdag d. 24. sept. 2013 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Kaj, Birgitte, Edith, Henning og Ane
1:- Orientering ved formanden.
- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 27. aug. 2013 og underskrivning i protokol.
- Post
- Staby Sognegård – Distriktsforeningens efterårsmøde flyttet til Husby Sognegård. Staby
Sognegård står på nuværende tidspunkt kun til rådighed til skolebrug og til ungdomsklubben.
- Snerydning ved Staby Kirke ved graverens ferie eller fridage: Henning aftaler med Kaj. Er der
behov for snerydning kontaktes Finn Simonsen. Nordindgang må gerne være uryddet.
- Vi er blevet spurgt, om vi vil støtte ’Bagbutikken’ økonomisk. Ønske om et selvstændigt
punkt til næste menighedsrådsmøde.
2: Orientering ved sognepræsten
Kun punkter, der vedrører Staby kirke og sogn. Punktet kan også udskydes til fællesmøde.
3: Orientering ved kasserer
Revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 2012 fremlægges for menighedsrådet. Dette er
fremlagt, underskrevet og bliver taget til efterretning.
4: Orientering ved kirkeværge.
Vedr. reparation /udskiftning af furer mellem kvadrestenene: Murer Hans Hansen er kommet med
priser på følgende:
Sydsiden fra vest til våbenhuset. Helrenovering 27.000 kr. plus moms.
Nødvendig reparation af hele sydsiden 16.000 kr. plus moms.
Koret på sydsiden 23.000 kr. plus moms.
Der er stemning for en helrenovering.
Vi vurderer om det skal på budget til næste år.
Besluttet: Birumsbygning skal have rygningen fuget, og fugerne rundt ved vinduerne gennemgås.
Ved trappen ved tårnet, skal fugerne repareres. Pris 6.000 kr. plus moms.
Jernplader i tårnrummet skal fjernes med efterfølgende reparation af væggen. Pris 1500 kr. plus
moms.
Bue i koret som skiller kor og apsis er defekt, som giver sig udslag i en sprække. En jernplade, som
er gennemgående hele vejen op igennem loftet, er skyld heri. Mogens Svenning skal kikke på det.
Den 25. september. Maler Ole Hansen kikker på frokostrummet, gang og toiletrum ang. maling af
disse rum. Fuger ved vinduer udrenses og ny silikone påføres.
Luger i tårnet skal males.
Møde i graverens rum den 3. oktober er aflyst.

5: Orientering ved kirkeudvalget.
Referat fra kirkeudvalgsmøde er gennemgået.
Lysglobe til kirken forventes færdigt til Alle Helgen den 3. november.
6: Orientering ved kontaktperson.
Alle ansættelseskontrakter er i hus.
7: Orientering ved medarbejderrepræsentant.
Anette og Kaj tager på alment grandækningskursus i Vildbjerg den 21. oktober.
Der bliver indkøbt net til nedsænkning af urner.
8: Orientering ved mødeudvalget
Udsættes til fællesmødet.
Niels Henrik Arendt er med i mødet.
9: Tænding af elektrisk lys i kirkerummet
Skal vi have automatisk ”tænd – sluk” kontakt til lyset i Staby Kirke. Kaj rådfører sig med Jens
Albertsen fra Brocon, og bestiller en installation af omtalte kontakt.
10: Kollektindsamling i Staby Kirke
Indsamling til fordel for nødlidende i borgerkrigen i Syrien. Udsættes til fællesmødet.
11: Orgel – opstart af projekt.
Niels Henrik har kontakt til Svend Prip, som foreslår at vi bestiller Marcussen om to overslag.
1. Reparation af orgelet, vindkasse og luftpumpe eftergås, i det hele taget foretage en
hovedreparation.
2. Udvidelse af orgelet, hvor der kan fx tilføjes et par stemmer. Tilføjelse af manual, og
udnytte pladsen optimalt herunder også selvstændige pedalstemmer.
Der er fonde, der donerer til historiske orgler. Niels Henrik arbejder videre med alt dette.
12: Evt. Gospelworkshoppen d. 30/8. Godt arrangement for såvel medvirkende som tilhørere.
Underskud ca. 6.500 kr.
Birgitte ønsker at komme på kursus i ’Kirkens liv og vækst’. Varighed ca. 1 uge. Der er et i
Løgumkloster og et på Rønde Højskole.
Der er i budgettet afsat midler til at 2 mand kan tage på kursus á 1 uge.

Referent: Ane

