
Staby Menighedsrådsmøde i Staby Præstegård  
tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 – 20:00 

 
Til stede: Birgitte, Svend Aage, Ingrid. Edith, Bent og Ane 

 

1. Orientering ved formanden. 
- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet den 21.- 8. og underskrivning af protokol. 
Underskrivning af referater fra valgmøder. 
- Post: Vi får liste til næste menighedsrådsmøde. 
- Kursus for kontaktpersoner i Ulfborg Sognehus. Kirsten Moesgård orienterede angående 
lønsituationen i medarbejdergruppen. 
- Energigennemgang af kirke den 17/10 kl. 10:30. 
 
2. Orientering ved sognepræsten. 
Udgår. 
 
3. Orientering ved kasserer. 
- Vi tager revisionsprotokolatet 2011 til efterretning. 
- Budgetsamrådet 2013 - Forslag til fordeling af ligningsmidler: 
Staby tildelt 530.000 kr. herunder 
200.000 til opsparing af stibelægning 
250.000 til opsparing til nyt orgel. 
- Der er 300.000 kr. på konto til reserve.  
Vi går i tænkeboks, måske skal vi søge penge fra Nyborg Carlsberg – fonden til orgelet. 
 
4. Orientering ved kirkeværge. 
- Muranker færdiglavet til 19.750,- kr. incl. moms. 
- Defekt udluftning i kapel istandsat. 
- Der skal sættes en ventil på vandlås i toilettet i graverens hus. Bent er ansvarlig desangående. 
- Dansk Brandteknik har afprøvet brandalarmen ved orgelet. 
- Ny dør i syd: Ingrid spørger Mogens Svenning om pris på en ny egetræsdør med karm, så den er 
robust til en automatisk låseteknik. 
Jens Albertensen (ansat ved Brocon) er taget med på råd angående det tekniske system vedrørende 
tilkobling af ur m.m.. Brocon har givet tilbud på teknikken: 6.800 kr. –og Peter Nørfjand på døren: 
10.875 kr. 
-  Sløjfede grave skal fremover fotograferes inden gravstedet med gravsten ryddes. Billederne skal 
ind på hjemmesiden, derudover skal der være en mappe i graverens hus med billederne i. Bent 
sørger for, at der bliver købt et digitalt kamera, som graveren eller anden person kan benytte til 
dette formål. 
- Der er nedsat en arbejdsgruppe til projekt stibelægning 2014: Ingrid, Edith og Birgitte. 
Følgende blev debatteret:  
Vælge brune chauchesten (ikke de hvide portugisiske med sorte gnister). 
Vælge to rækker med store granitsten som kørebane. 
Der skal tænkes i et kørestols- og gåvenligt resultat.   
Lade Finn Andreasen og John Lauridsen komme med forslag og tilbud. 
Tage på tur, for at se på forskellige stibelægninger, her foreslås bl.a.: Torsted - og Uggerby (Ved 
Hirtshals) Kirkegård. 
- Mikkel Jezequel har taget et foto af kirken med den omkringliggende kirkegård med det til formål, 
at bruge det til forside på telegrammer. Et enstemmigt råd godkender fotoet på nær de læselige 
tekster på flere gravsten. Disse vil blive sløret og kortene er klar til kopiering. Bestillingen sætter 
Ingrid i værk. 
 
Punkterne 6, 7, 8, 9, 10 og 11 udgår 


