
Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. 

  

Sted.:             Præstegården, Konfirmandstuen. 

Tidspunkt.:    Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. 

  

  

Fraværende.:  Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) 

  

  

Dagsorden.: 

1)      Valg af referent (sekretær). 

2)      Gennemgang af referat fra fællesmøde regnskabsmøde 18-3-2010. 

3)      Orientering v. formændene 

•         Udvidet samarbejde Staby – Madum 

                                                              i.      Fællesmøder holdes fra og med 23. september.  

                                                            ii.      Således holdes mødet i november den 9. november. 

•         Ansættelsesbreve 

                                                              i.      Der blev orienteret om processen med udarbejdelse af ansættelsesbreve. 

•         Ansættelse af ny kirkesanger 

                                                              i.      Der søges om ny kirkesanger i Staby, Ingrid koordinerer ansættelsesprocessen. 

•         Borgermøde 19. maj 2010. 

                                                              i.      Sognegården er bestilt, annonce i uge 19 og 20,  

1.      Orientering om regnskab 

2.      Orientering om budget 

3.      Orientering om visioner 



4.      Gennemgang af gennemførte aktiviteter i det forudgående år 

•         Budgetmøder, Staby holder 5. maj, Madum fastsættes når vi ved, hvornår budget kan 
forventes at være tilgængeligt. 

4)      Orientering v. sognepræsten 

•         Udgår 

5)      Orientering fra kassererne 

•         Svend Aage Jeppesen 

                                                              i.      Præstegårdskassen skal fremover balancere. 

                                                            ii.      Budgetbidrag gerne 1. juni dog senest 15. juni. 

•         Arne Søgaard 

                                                              i.      Intet at bemærke, intet behov for at trække yderligere på byggelånet.  

•         Drøftelse af multimedieskat 

                                                              i.      Hvis medarbejdere skal betale multimedieskat skal de kompenseres, for denne 
beskatning. Bent underskriver indtil videre tro og lover erklæring. Lene har allerede 
underskrevet en sådan. 

                                                            ii.      Er gamle computere afskrevet? Svend Aage spørger Knud Anton. 

                                                          iii.      Madum undersøger SKI aftale, samt egne forhold om betalte Internet 
forbindelser. 

6)      Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

•         Nabogodkendelse byggeri ved efterskolen 

                                                              i.      Birgitte har orienteret sognepræsten. 

•         Pasning af præstegårdshaven i 2010 

                                                              i.      Priser indhentes, ramme kr. 15.000,- 

•         Tømrerarbejde i 2010 

                                                              i.      Udskiftning af dør udsættes til efter bygningssyn. 

•         Fældning af træer 

                                                              i.      Udsættes til udførsel eventuelt i efteråret. 



•         Kresten Jensen, bestiller Thingstrup til at sprøjte tag og grus. 

•         Mogens Olsen, rydder buskads imellem træerne, ved bygningssyn kigger vi på behov for 
oprydning.  

•         Bent og Kaj søger for hækkeklipning, rensning af tagrender og samling af blade. 

7)      Nyt fra kirke & kirkegård 

•         Ingrid Bennedsgaard 

•         Depotplads / affaldsplads 

                                                              i.      Der er bevilget midler fra reserveligningen, resten trækkes på 
kassebeholdningen. 

                                                            ii.      Der ventes på endelig tilladelse fra stiftet. 

•         Kirkevarme 

                                                              i.      Der opsættes temperaturskriver til efteråret. 

                                                            ii.      Slutprisen på varmanlæg bliver ca. kr. 360.000,- 

•         Kristian Jensen 

•         Madum, kalkning 

                                                              i.      Indvendig kalkning er udført Tjæreborg sandblæsning kr. 90.000,- + moms 
murer ca. kr. 22.000,- inkl. moms. 

                                                            ii.      Pris indhentes på udvendig kalkning indhentes, og udtrædninger inde i kirken 
udbedres i forbindelse med udvendig kalkning. 

•         Madum, kloakering 

                                                              i.      Vi venter på møde med nabo, samt at grundvandsspejlet falder. 

8)      Nyt fra medarbejderne 

•         Bent 

                                                              i.      3 sektioner hække udskiftes, det giver problemer, at nå det til tiden. 

•         Lene 

                                                              i.      Lidt problemer med udregning af takster på kirkegården. 

9)      Mødeudvalget 



•         Ane Thomsen 

                                                              i.      Fin skærtorsdag aften i Staby kirke, erfaringer skrives ind i ringbind. 

                                                            ii.      2. Pinsedag, der er rettet forespørgsel, om vi kunne skiftes og holde 
gudstjenesten hos Inger og Knud hvert andet år og i Ulfborg Kirkeby hvert andet år. 
Vi taler med Astrid om dette.  

                                                          iii.      Koncerter  

1.      27. Juni i Ulfborg, Erling Lindgren 

a.       27. Juni er der arrangeret sommermøde i Staby Præstegård. 

2.      29. Juni i Husby, Lemvig Lillekor. 

3.      28. Juli i Staby, Ingeborg Fangel og Thomas Winthereig 

4.      16. September i Madum, Bøvlingkoret 

5.      4. November Kim Sjøgren i Sdr. Nissum 

•         Ane finder ud af tidspunktet for markedsgudstjenesten. 

•         Gudstjenester på tysk 

                                                              i.      Arrangere 2 gudstjenester med skriftligt oversat prædiken. Vi spørger Astrid om 
hun er interesseret. 

•         Bestyrelsesmedlem til Værestedet. 

                                                              i.      Mogens Olsen vil gerne træde til her. 

•         RAMS 

                                                              i.      Udsat. 

•         Inger K. Andersen 

10)  Visioner 

•         Madum 

                                                              i.      Bevare regelmæssig gudstjenesteaktivitet. 

                                                            ii.      Kirken skal være en god arbejdsplads. 

                                                          iii.      Kirken skal deltage i det lokale kulturliv. 

                                                          iv.      Vi skal gøre os mere synlige. 



•         Staby 

                                                              i.      At være en levende kirke, der arbejdes for kristendommens forkyndelse for hele 
sognet 

                                                            ii.      Pastoratet Staby – Madum skal bestå med egen præst. 

                                                          iii.      Det gode samarbejde skal bevares, og udbygges mod vest.. 

                                                          iv.      Værne om historien og kulturen i kirke og kirkegård / kirkelivet. 

11)  Gennemgang af vedtægter 

•         Godkendelse af vedtægt for kirkeværge 

                                                              i.      Udgik, udsat til senere. 

12)  Eventuelt. 

•         Det debatteredes, om vi skulle søge folkekirkens boghandel om materiale til beskæftigelse 
af børn under gudstjenesten. 

•         Der var en kort debat om, hvorvidt der burde være flere gudstjenester i påsken. 

  

 


