
Indkaldelse til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 20. november 2012 for 
Madum og Staby Menighedsråd  
 
Sted.:  Edith Bennedsgaard. 
 
Tidspunkt.:  Konstituering i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20 
 Fællesmøde kl. 20.00 – 22:00, herunder kaffe. 
  

1) Valg af referent (sekretær). 
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 21-08-2012, og eventuel underskrivelse af protokol. 
3) Orientering v. formændene 

• Præstesituationen 
i. Formændene har møde med NHA 19. for at tale om det kommende samarbejde. Der 

var stemning for at der holdes 3 gudstjenester i Staby og så 1 i Madum o.s.v. Artikel 
til næste kirkeblad. 

• Organistsituationen, ansættelse af ny organist. 
i. Aase er ansat indtil 1. april. 

ii. Der var stemning for fastholdelse af stillingens størrelse, Per og Birgitte 
sammensætter normering i samarbejde med præsten. Per og Birgitte bemyndiges til 
at indrykke stillingsannonce. 

• Salmebøger til konfirmanderne? 
i.  Der gives salmebøger i lærredsbind, til alle konfirmander. Birgitte sørger for Jakob 

får besked. 
4) Orientering v. sognepræsten. 

• Telefonsvareren er nedtaget, Ane har bestilt viderestilling hos TDC. 

• Pia har taget det materiale hun skal bruge til at varetage stilligen med hjem. 

• Pia har ikke hørt fra skolerne vedrørende 20. december. 
5) Mødeudvalget 

• Ane Thomsen 
i. Adventsgudstjeneste 21. november kl. 19.30 

ii. Luciaoptog i Madum kirke 9. december kl. 14. 
iii. De 9 læsninger 16. december kl. 10.30 
iv. Nytårsaften 31. december kl. 15.30 
v. Helligtrekonger 6. januar med efterfølgende sammenkomst i Madum forsamlingshus 

vi. Børnekor opstartes i januar 2013 og indtil Mariæ bebudelsesdag 
vii. Kyndelmissegudstjeneste 3. februar kl. 19.00 

viii. Kirkehøjskole 23. februar kl. 9.00 om Søren Kierkegaard 
ix. Der arbejdes på korarangement på Mariæ bebudelsesdag 17. marts 
x. Vi blev enige om at vi ønsker trompetspil på juleaften og violinspil nytårsaften, husk 

en erkentlighed til musikanten.  

• Inger K. Andersen 
6) Orientering fra kassererne 

• Henning Rindom 
i. Intet at bemærke 

• Arne Søgaard 
i. Intet at bemærke 

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 
i. Restaurering som planlagt vedtaget 

ii. Det er vedtaget at vi optager stiftslån til restaureringen 
iii. Per, Kresten og Henning sætter sig ind i hvilke grøfter det drejer sig om, og søger 

assistance hos SME vedrørende, arbejdets korrekte udførsel og overslag på pris.   
8) Nyt fra kirke & kirkegård 

• Edith Bennedsgaard 

• Bent, kapel tagrender bliver lidt dyrere end beregnet løber nok op i kr. 10.000,- 
i. Provsten bemærkede at der bør være blomster på alteret 

9) Eventuelt. 

• Madum menighedsråd køber ikke lysglobe 

• Festudvalg vedr. goddag og farvelfest med ægtefæller, Ane Thomsen, Kresten Jensen og 
Edith Bennedsgaard den 11. december kl. 18.30. 

10) Lukket dagsorden. 
 
Vel mødt, Per Jacobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 42 26 15 59. 


