
Referat fælles menighedsrådsmøde den 16-08-2011. 

 

Sted.:  Præstegården, konfirmandstuen. 

Tidspunkt.:  Fællesmøde kl. 19.00 

 

Dagsorden.: 

1) Valg af referent (sekretær). 

2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 21-06-2011, og eventuel underskrivelse af protokol. 

3) Orientering v. formændene 

 Børnekor i samarbejde med skole 

i. Pjece udarbejdes, hvilket klassetrin? 

 Kirkeblad 

i. Kirkebladet er udvidet med ekstra sider 

 Frekvens af fællesmøder 

i. Hvis Madum kan stille menighedsråd forestiller vi os at nedsætte frekvensen af 

fællesmøder. 

 Personalepolitik 

i. Udvalget arbejder videre, næste møde den 13. september, kl. 19.00 i præstegården 

 Arbejdsbeskrivelse kirkegård 

i. Når udvalgsarbejdet med personalepolitik kan dette tages op. 

 Avis 

i. Per undersøger om der er rabat for hele menighedsråd. 

 Kursus om kirken for børn og unge 

i. Der er kursus den 6. september i Skjern fra 19 til 22, tilmelding 30. august, 

tilmelding til Birgitte 

 Kursus kontaktperson/formand 

i. Per undersøger mulighederne. 

 Frivillige 

i. Brug de frivillige, vi har igangsat mange aktiviteter og der skal vi sørge for at gøre 

brug af de frivillige. 

 Samarbejde med andre foreninger i Staby/Madum 

i. Møde med Staby sogneforening foreslået, Birgitte arbejder videre med dette. 

4) Orientering v. sognepræsten. 

 Degnegudstjenester 

 Dækning af gudstjenester fra stiftet? 

i. Per tager det op med provstiet, vi har fornemmelsen af at vi ikke har fået det vi blev 

lovet ved møde med provstiet. 

 Mobiltelefon, Astrid finder ud af at købe den i samarbejde med Svend Aage. 

 Astrid tager på retræte i oktober. 

 

5) Mødeudvalget 

 Ane Thomsen 

i. Ulfborg marked 

1. En række praktiske spørgsmål afklares 

ii. Fyld danmarks kirker 

1. Indlæg sendes til Torsdagsavisen 

iii. Høstgudstjeneste 

iv. Filmklub 

1. Udvalg nedsættes  

2. Husk at der skal være betalt copyrightafgifter 

3. Per kommer med budget på computer og projektor  

v. Voksne spiser sammen 



1. Måske til påske, skærtorsdag, ny form. 

vi. Natkirke 

1. Ansvarlig Birgitte. 

vii. Allehelgen 

1. Astrid udsender brev til berørte familier. 

viii. Spaghettigudstjeneste 

1. Den 11. oktober kl. 17, det praktiske Madum 

2. Per spørger Bodil om kan. 

ix. Kirkehøjskole 24. marts 2012 

x. Sommerfest 2012 

1. Menighedsrådet ønsker at deltage med et telt, måske noget med 

menighedsrådsvalget. 

xi. Salmefestival november 2012 

1. Invitation kommer på IT skrivebordet. 

 Husk koncert i Madum Kirke 1. september. 

 Brev fra Ulfborg, Vocallline til julekoncert 

i. Fordeling af underskudsdækning debatteret, sædvanlig fordelingsnøgle kan 

anvendes. 

 Højskolesang i samarbejde med sogneforening senere på året. 

 Inger K. Andersen 

i. Høstgudstjeneste, frokost 

1. Per undersøger om Bodil kan. 

 

6) Orientering fra kassererne 

 Svend Aage Jeppesen 

i. Budgetsamråd den 17. august. 

 Arne Søgaard 

i. Nyt regnskabssystem fik igen kritik 

ii. Kvartalsrapport gennemgået 

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

 Møde 23. august 

 Sten ved præstegård 

i. Det undersøges om en stenhugger kan male teksten på stenen, teksten skal være 

”Præstegården” Allan Just 20288028 fra stenhugger Jespersen Holstebro kontaktes 

desangående. 

ii. Tekst ”Præstegården”  

 Indkøb af postkasse afklares i samarbejde med Kresten Jensen 

 Udlejning af præstegårdsjorden 

i. Annonce er indrykket i avisen 

 Igangværende arbejder 

i. Per rykker igen håndværkerne (John Sandholm) 

 

8) Nyt fra kirke & kirkegård 

 Ingrid Bennedsgaard 

i. Fast afløser til Kristina? 

1. Ingrid undersøger dette. 

ii. Hærværk ved kirken 

1. Peter Nørfjand er bestilt til at reparere rude 

iii. Borebiller 

1. Kurt Nedergård kigge på dette i efteråret 

iv. Problematik omkring skiftende lydstyrke 

1. Scantone foreslår en anden mikrofon 



2. Svend Aage, undersøger hvorvidt der er råderum i økonomien til en sådan 

v. Arbejdet med ”gulv på loftet” er ved at være afsluttet, forskellige mangler skal 

afhjælpes 

vi. Blytækkeren skal afhjælpe 3 huller i taget. 

vii. Keld Abrahamsen er bestilt til at kigge på rustent anker 

viii. Elmetræ er dødt, det debatteres senere hvad der skal gøres 

ix. Ingrid indkøber elektronisk vejrstation 

x. Gravminderegistrering, Ingrid forsøger at kontakte den sagkyndige igen. 

 Kristian Jensen 

i. Problem med rygning og drengestreger på kirkegården drøftet. 

ii. Automatisk lukke/åbne ved kirken drøftet 

9) Nyt fra medarbejderne 

 Bent 

i. Bent anbefaler at vi ser ”Heden” på Egekirkegården samt Karup kirkegård 

1. Dato findes senere 

 Lene 

10) Eventuelt. 

 Staby - postliste gennemgået. 

 Kommentarer til ”Kirker i Holstebro Kommune” udbedes. 

11) Lukket dagsorden. 

 


