
Menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 24/1 2017 kl.18:30 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Ane, Jørgen, Edith, Henning, Jesper og Tina                  
 
 
Referat af møde kl. 18.30 - 20.00 

1. Orientering ved formanden. 
• Ane byder velkommen. Man finder sin egen rytme til kirkegang - men gerne en gang pr. måned. 

• Diverse dokumenter til underskrift. 
 Post - herunder kurser 

• Spillemandsmuseet i Rebild 

                  
Andet fra formanden 

• Birgitte har været rundt med vin efter Allehelgensaftenen. 

• Jesper og Ane skiftes til at tage til møder i Aktiv Staby. De har været til et møde, 
hvor der var fokus på Staby som metode-laboratorium for samskabelse. Vi 
samarbejder også lidt med skolen - især i hjem hvor der er børn der har særlige 
behov. Her kan man hjælpe børn der har behov for at komme lidt ud evt. på landet. 
Børnene bliver fundet i samarbejde med skolen. 

• Konstituering af kirkegårdsudvalg. Provsti og stiftet har godkendt vores 
konstituering. Der skal findes en til at indkalde til gennemgang af kirkegården. Ane 
indkalder til kirkeudvalgsmøde den 3. maj kl. 9.30 ved graverhuset. 

• Edith kontakter Lis Nielsen om hun vil opdatere kirketavlen. 

• Oversigt over gudstjenestens forløb skal laves. Jesper vil gerne lave en folder 
sammen med Kaj og laminere den. 

• Postludium - skal man blive siddende eller skal man bruge det til at gå ud på? Der er 
stemning for - og det bliver vedtaget, at man bliver siddende. 

        
2: Orientering v. sognepræsten. 
     Uge 9: Præstekursus i Løgumkloster. Uge 11: Ferie. Uge 13: Feltpræstekursus. 

• Jesper er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant for præsterne. 

• Jesper er kommet med i styrelsen for en konfirmandweekend på Blåkilde Efterskole den 
25.-26. februar. Knud laver en degne-gudstjeneste den 26. februar. 

• Jesper er kommet i styrelsesgruppen omkring Luthers Nøgle på Nørre Vosborg. Der 
bliver en aften for statister i februar. 

• Jesper skal snakke med provsten omkring sin stilling - 75%. Han skal prædike 6 søndage 
(med 2 gudstjenester hver gang) om året i Tim, Stadil og Vedersø. Det skal planlægges i 
god tid. Jesper får en fri weekend + en prædikenfri søndag mere end andre. 

 

             3: Orientering fra kasserer 
          Henning Rindom 

• Tvunget til at snakke budget 2017 endnu engang. I 2015 blev der varslet om, at når der skulle 
laves budget i 2017 var der kommet nogle retningslinjer omkring menighedsråds honorar. I 
første omgang er der blevet lavet et budget, hvor der er taget udgangspunkt i, hvordan det 
altid har været. Men efter vi havde vedtaget det endelige budget første gang, har det vist sig, 
at det ikke er helt rigtigt. Derfor skal det tages op igen! Efter samtalen med provsten retter vi 
ind ”under protest”. Honorar er blevet ændret, da der har været store forskelle fra 
menighedsråd til menighedsråd. Det samlede honorar skal sættes ned fra 40.500 kr. til 
30.900 kr. (31.000 kr.). Budget 2017 er underskrevet. Der skal ses på Ane’s løn, når hun 
bliver færdig med kirkesangeruddannelsen (hun bliver færdig i maj eller juni). Der er 
honorar til formand, kasser, kirkegårdsværge og kontaktperson. I forbindelse med evt. 
byggeri, kan man søge om forhøjet honorar. 

• VL-revision vil gerne til at føre vores regnskab - men det bliver et NEJ-tak. 
 
 

                   4: Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 
          Edith Bennedsgaard 
      



• Det nye graverhus er blevet godkendt ved stiftet - men det ligger nu ved fredningsnævnet. 
Arkitekten har søgt byggetilladelse og landzonetilladelse. De vil snart gå i gang med 
nedrivningsprojektet - så diverse deadlines kan overholdes. Vi har ca. 2,8 million at bygge 
for. Projektet skal i udbud og vil blive styret af Mogens Svenning. 

• Edith tilmelder til konsulentrunde - da der er en revne i koret som skal laves. 

• Jørgen Slyk kan godt den 23. maj til bygningssyn. 

• Til foråret startes der på, at blive lavet om på kirkegården. 

• Bent Møller hjælper ved begravelse på fredag. 
 

 
                      
        5: Orientering ved mødeudvalget  Udsættes til fællesmødet. 

 
6:Orientering ved kontaktperson 
    
    Jørgen Esager 

• Tim har ændret sin ansættelseskontrakt, så han nu står til rådighed hele året. 

• Jørgen har haft lidt problemer med at finde en afløser for Anette - organist, da hun skulle 
have fri. Hanne Birgitte havde sagt ja, da hun skulle ind og opereres, Sámal tog den. Det 
er også på plads, når Anette skal have fri.  

 
    
7: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
    
    Kaj Jeppesen (Staby) 

• Kaj er på ferie - men har alligevel et ønske. Han kunne godt ønske sig at styre varmen 
via sin mobiltelefon (en udgift på godt 3000 kr.). Det er hermed bevilliget. 

 
8: Lukket punkt 

  

       9: Evt. 
• Anette har et ønske om et lille tillæg til salmebogen - De 100 salmer. Hvis man køber 30 

stk. + melodibogen er prisen 120 kr. pr. stk. + 350 kr. for melodibogen. Det bevilliges 
hermed. Vi starter med 30 - så ser vi hvor langt det rækker. 

• Gennemgang af menighedsraad.dk 
             

 

Dato: 15. januar 2017 Vel mødt!  Ane Thomsen 29 10 29 23. 

Bilag: Referat fra mødet 081116. 
        
 
 

 
 


