
Referat af menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 17/11 2015 kl.18.30 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 

Til stede: Arne Aa, Henrik, Edith, Birgitte, Henning og Ane 

 
0: Konstituering af menighedsråd i periode 29/11 2015- 27/11 2016 
    Valg af formand Birgitte Eskildsen 
    Valg af næstformand, Ane Thomsen 
    Valg af kasserer, Henning Rindom 
    Valg af kirkeværge, Edith Bennedsgaard  
    Valg af kontaktperson, Henrik Thaysen Olesen 
    Valg af bygningskyndig, Jørgen Slyk 
    Valg af underskriftsberettiget, Birgitte Eskildsen, Henning Rindom. 

 
 
 
1: Orientering ved formanden. 
    Post ved Staby Menighedsråd 
    Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 22/9 2015 
    Præsentation af anden dagsorden og beslutningsprotokol. Vi understreger de beslutninger der 
bliver besluttet, så de er mere synlige i referatet.  
    Menighedsrådsvalg og valgkampagne 2016. Der arbejdes på, at der skal være opstillingsmøde 
den 13. september 2016. Efter nytår starter vi det indledende arbejde. 
     
 Kaj kommer til mødet.    

     
2: Orientering ved sognepræsten 
    Udsættes til fællesmødet 
      
3: Orientering ved kasserer 
2014 Provstiet har godkendt revisionsprotokollet. Menighedsrådet underskriver dette. 
 
2015   9 mdr.s budgetkontrol. Birgitte og Henning underskriver. 
 
Godkendelse af budget 2016. Staby Menighedsråd godkender endeligt budget 2016, afleveret 
17-11-2015 kl.14:00. 
Godkendt på ordinær menighedsrådsmøde, d. 17. november 2015 
 
Orientering angående fremtidig honorar. Henholdt til oplæg fra provstiet. 
 
2017  
Ensretning af honorarer til menighedsrådsmedlemmer.  
Ekstern regnskabsfører 25.750 kr. 
Derudover til fordeling til rådsmedlemmer: 120 % af regnskabsførerens honorar 30.900 kr. 
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4: Orientering ved kirkeværge  
    Udvidelse af graverbygning - hvor langt er vi? 
Nyt budget og følgebrev fra Svenning sendes til behandling på provstimødet 
25. nov. sammen med ansøgning om ekstrabevilling fra menighedsrådet. 
Det er blevet noget dyrere end budgetteret. Vi prøver at nedskære udgifterne. Der bliver et nyt møde 
i næste uge med håndværkere og arkitekt. 
Edith vil spørge Svenning om vi skal prøve noget helt andet: Rive det hele ned og bygge op på 
ny.  
 
    Ny plan for kirkegård - hvor langt er vi? Kaj har sået græs, plantet nye træer og sat to nye bænke 
op.  
 
    Indretning af tårnrum, herunder bøger med gravsten. Alle går i tænkeboks, møde senere på 
vinteren. 
     
5: Orientering ved kontaktperson 
     Lønforhandling. 
     
     
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant.  
      
 
 7: Orientering ved mødeudvalget 
     1. søndag i advent d. 29/11. Vi samarbejder med Sognegårdsgruppen og ’Aktiv Staby’ om hele 
eftermiddagens forløb. 
     De ni læsninger d. 13/12. Konfirmanderne og ’Lejlighedskoret’ medvirker. 
     Ønsk en advent- og julesalme d. 20/12 
     
     Fællesarrangementer udsættes til fællesmødet 
      
 9: Evt.  
     
 
10: Lukket punkt 
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