
Referat af regnskabsmøde/menighedsrådsmøde ved Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 - 20.00 i Staby Præstegård 

Til stede: Arne Aa, Knud Anton, Henning, Birgitte, Edith, Henrik, Ane  

 

Regnskabsmøde for Staby Menighedsråd 

1) Gennemgang og godkendelse af regnskabet 2015 v. Knud Anton Hansen og Henning Rindom 

Dette er gennemgået og godkendt. Henvisning til side C-1 , årsregnskab 2015. 

2) Visioner for Staby Menighedsråd, udsættes til budget. Der er budgetmøde den 3. maj. 

3) Evt. 

 

Menighedsrådsmøde d. 15. marts 2016 for Staby Menighedsråd - kort møde 

1) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmødet d. 12/1 2016 og underskrivelse af protokol. 

2) Post ved Staby Menighedsråd 

3) Orientering ved formand – Kirkesti udfor gammel KFK-bygning, hvordan kan denne gøres mere 

indbydende at færdes på.  Vi vil gerne støtte og går i tænkeboks. 

4) Orientering ved sognepræst – Folder til konfirmationsgudstjeneste ønsket lavet, det er der ikke stemning 

for, så vi går på kompromis og spørger om vi kan låne salmebøger fra Madum Kirke. 

5) Orientering ved kasserer 

    Løn til medarbejdere overgår til FLØSS 2 (program på DAP). 

6) Orientering ved kontaktperson. 

     Information om forhold for graveren ved lørdagsbegravelse. 

     Graveren har 5 ugers ferie + 1 ekstra, - derudover er der 2 lørdagsfri i hver kvartal = 14 lørdage. Graveren 

har pligt til at arbejde 6 lørdage i løbet af et helt år. 

Der er udfyldt APV – skemaer, herefter skal der være MUS – samtaler. 

Organist Annette har søgt om efteruddannelse – 9 gange over et år – på Vestervig. Undervisningen 

kommer til at foregå i Silkeborg. Dette er bevilget. 

Vedr. hækklipning: Der skal indkøbes en sele til Tim. 

7) Orientering ved kirkeværge 



    Plan for udvidelse af graverbygning - referat fra besøg af Provst Lone Hvejsel - evt. nedrivning af    

    eksisterende graverbygning og opsætning af ny bygning.  

Hvis den nuværende bygning rives ned, så kan den komme fri af diget. Denne plan er Lone Hvejsel positivt 

stemt overfor. Ideen med en hel ny bygning er også, at der kan blive plads til 4 kølerum i kapellet. De 

omkringliggende sogne kan benytte disse ved dødsfald. 

Mogens Svenning er dog lidt skeptisk, han har lavet en ny tegning, hvor 4-rumskøleanlægget er sat ind i den 

først tænkte tegning. Derudover laver han et udkast til en ny bygning. 

Kaj og Edith har set et 4-rumskøleanlæg  i Vinderup, det er en model vi kan bruge.  

    Plan for omlægning af kirkegård. Der er møde på kirkegården den 3. maj kl. 14:00. 

Der skal kikkes på ændringer i vedtægterne. 

8) Orientering ved mødeudvalget - udsættes til fællesmøde 

9) Orientering ved medarbejderrepræsentant 

10) Evt.  

Hjemmeside. Danmarks Kirkelige Mediecenter, Abonnement: 3995,00 kr. årligt. Nej tak til dette. 

 

 

 


