
Referat fra Fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d.10. marts 2020 

 
Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården. 
 
Tidspunkt.:  Møde i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20:30. 
 Smørrebrød 
 Fællesmøde kl. 20.30 – 22.00 
 

Til stede: Jørgen Esager, Henning Rindom, Ane Thomsen, Edith Bennedsgaard, Knud Jakobsen, 

Kaj Jeppesen, Jesper Wiborg Andersen, Inger K. Andersen, Knud Erik Kjær, Kristian Jensen og 

Per Jacobsen. 

 
Mødeleder: Ane Thomsen. Referent Per Jacobsen. 

 
       1: Orientering v. formændene 

• Valg 2020, opdatering af hvem der er formand for valgudvalget, skal sendes senest 
den 15. april til stiftsadministrationen. Såfremt der skal meldes en fælles ind bliver det 
Ane Thomsen. 
 

• Fra mødet med Ringkøbing Provsti den 29. januar: Lilian Tyrsted vikarierer indtil der 
er fundet en ny provst, ansøgning er sat i gang. 

• Stiftsjurist Martin Griegel Vester gennemgik sagsbehandlinger vedr. byggesager, 
konklusion, det tager lang tid at få noget igennem.    

• Gennemgang af inhabilitet. Tænk altid gennem journalistens briller, hvad kan blive en 
god historie, tænk ikke så meget på sin egen person. Husk at skrive i referatet, når en 
person forlader mødet. Tag inhabilitet, persondata og tavshedspligt meget alvorlig.                             

• Hvert år falder medlemmer af folkekirkens medlemmer = færre til at dække de faste 
udgifter.  

• Opmåling af kirkegårdskort, kirkeværger og graver bliver inviteret til møde engang 
ved sommertid. 

• Ydelser på kirkegården. 80 % i Danmark betaler før arbejdet udføres på gravstedet. 

• 5 % midler. Hovedregel uforudsete udgifter under 10.000 kr. bør kunne findes i 
budgettet. 

            
2: Orientering v. sognepræsten. 

• Fin aften med Villy Søvndal og Jens H. Petersen. 

• Opret gerne arrangementer på Vesterhavsklyngen kalender, så lokale arrangementer 
ikke kolliderer. 

• Birgitte Eskildsen og Hanne Arberg tovholder for samtaleaften den 1. marts i Staby 
Sognegård om kønsidentitet. En fin aften. Mange vinkler på emnet. 

• Luthers Nøgle er aflyst. 

• Port i garagen i præstegården er sat i. 

• Køb af tæpper ind i 2 stuer i præstegården på grund af akustikken. Privat initiativ – 
og betales af egne midler. 

• Reklame for ’Simon Grotrian aften’ den 11. marts. Bo Grymer fortæller. 

• 4. marts møde i Ribe. Arbejdsmiljøgruppen. 

• Studieturen til Rom er aflyst på grund af corona virus. Italien er fra lukket ned 
mandag aften den 9. marts. Landet er i karantæne. 

• Erfaringer fra møde den 4, marts om fremtidens gudstjeneste mailes ind. 
  
 

             3: Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver  
          

Henning Rindom 
-Porten er nu isat garagen i præstegården, budgettet når sammen selvom det er blevet lidt 
dyrere end budgetteret. 

 



                   4: Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 
          -Intet 
 
      5: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per Jacobsen  
 

-Det fælles regnskab, der er en del af Staby kirkes regnskab blev gennemgået af Knud Anton 
Hansen, der har været forskydninger på indvendigt vedligehold og udvendigt vedligehold, 
merforbruget på indvendigt vedligehold skyldes først og fremmest anskaffelse af tyverialarm 
og nivellering af gulv i garagen, denne merudgift udlignes delvist af besparelser på udvendigt 
vedligehold. Andet at bemærke, er at der kun er brugt vikar i meget begrænset omfang i 
Madum i forhold til budget.  
-Vi ønsker fremover at bruge murerfirmaet Bjarne Ørts fra Vemb som vores faste murer ved 
mindre opgaver. 

        
                         
        6: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 
 

                 -Aktivitetsplanen blev gennemgået, se bilag. 
 -Udflugt for menighedsrådene bliver 25. august 

 
7:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
    -Intet 
    
8: Orientering ved medarbejderrepræsentant 

Kaj Jeppesen spurgte til hvordan  medarbejderne står i forhold til fælles menighedsråd, Ane 
Thomsen  orienterede om at der er en ”køreplan” i forhold til medarbejderne der vil blive 
fulgt, herunder et møde for medarbejderne.  

 

9: Lukket punkt 
  

       10: Evt. 
-Herunder en lille snak om forsøg med alternative gudstjenesteformer, eller mindre ændringer 
i gudstjenesten. 

             
 

 
Bilag: Akt. Marts 2020 

 
 
 


