
 
 

Referat for Staby Menighedsrådsmøde 
tirsdag d. 8/11 2016 kl. 20.00 - 22.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Kaj, Birgitte, Arne Aa, Henrik, Edith, Jørgen, Tina, Henning, Ane 

 
 
1: Orientering ved formanden. 
    Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 20/9 2016 

    Post ved Staby Menighedsråd 
    Tiltag ved hul i marken foran præstebolig, en brønd er defekt, dette er bragt i orden. Urtehaven er 
etableret. 
    Der er kommet et forslag om ændring af gudstjenestefrekvens til 2 i Staby og 1 i Madum.  
Spørgsmålet er drøftet, der er ikke stemning for færre gudstjenester i Staby. Men Staby er klar til at 
tage en aftensgudstjeneste af og til. 
        
    
2: Orientering ved sognepræsten.  
Arne Aa har fri fra fredag morgen den 11. november til og med tirsdag den 15. november om 
eftermiddag. Har fri den 25. november. 
Telefonforbindelse base 2  på Arne Aa’s adresse i Husby skal nedlægges efter endt tjeneste i 
pastoratet. 
 Arne Aa slutter den 30. november, Jesper starter den 1. december.   
    
3: Orientering ved kasserer 
    9. måneders budgetkontrol fremlægges og underskrives.  
    Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017. 
    Revisionsprotokolat gennemgåes og underskrives. Protokollatet er taget til efterretning.  
Henning undersøger maxbeløb for en gave.  
     
   
4: Orientering ved kirkeværge  
    Birumsbygning med graverfacilitet - ved nyt. Den endelige godkendelse er endnu ikke i hus. 
Svenning afventer og er klar til at arbejde videre med opgaven.  
    Videre planlægning af "ny plan for kirkegård" - ved nyt 
    Fugning af apsis er færdiggjort.  - revne i apsis. Det defekte udhæng/træ er mere frisk end først 
antaget. Problemet ligger hos Nationalmuseet nu. 
    Indramning af gammelt alterbillede, er hængt op i konfirmandstuen. Det kan flyttes, hvis der 
ønskes en anden placering. 
     
     
     
5: Orientering ved kontaktperson 
    Dronefilm af Staby Kirke, vejret skal være med. Hans Posselt har givet tilladelse til det. 
         
     



7: Orientering ved medarbejderrepræsentant. 
Kaj og Edith har været til møde i Højmark, hvor tidsregistrering var overskriften. Registreringen 
bliver delt op i 3 områder. Et nedsat udvalg vil komme med en manual til placering af de forskellige 
opgaver. 
        
8: Orientering ved mødeudvalget 
    Opfølgning på høstgudstjeneste, fint fremmøde 
 BUSK-gudstjeneste, minikonfirmander optrådte med ’Den barmhjertige samaritaner’, fint 
fremmøde. 
 Alle Helgens aften, en anderledes og stemningsfuld aften. Meget flot med de mange lysposer, 
vejret var med os. Ca. 180 fremmødte. 
    Vinterens arrangementer. Bilag 1 
      
    
9: Menighedsrådsvalg 2016 
    Opfølgning på menighedsrådsvalg - v. Ane 
   Resultatet fra opstillingsmødet kommer i Torsdagsavisen i uge 47. 
   Resultatet af konstitueringen vil blive nævnt snarest fra prædikestolen i  
   Staby – og Madum Kirke.  
 
10: Evt. 
      Goddag og farvelfest. Dato foreslået 9/1 2017, Madum spørges. 
 
11: Lukket punkt 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
 
 
 
 


