
Referat af menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 18/11 2014 kl.18.30 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Niels Henrik, Birgitte, Henning, Edith, Henrik og Ane 

 
Konstituering af Staby Menighedsråd 

 
 
 

A: Valg af formand - Birgitte 
B: Valg af næstformand – Ane 
C: Valg af kasserer - Henning 
D: Valg af kirkeværge - Edith 
E: Valg af kontaktperson - Henrik 
F: Valg af bygningskyndig – Jørgen Slyk 
G: Valg af tegningsberettiget – Birgitte og Henning 

 
 
 
1: Orientering ved formanden. 
 

 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 16/9 2014 og underskrivning i protokol. 
    Post ved Staby Menighedsråd  
 
    Anskaffelse af højskolesangbøger til Staby Sognegård. Søger fonde: Færch fonden, Nordea, 
Tuborg Fonden, (Ringkøbing Landbobank har givet 1000 kr.), Kommunen, Bagbutikken, Ulfborg 
Marked fonden.  
 
    Odin teateret med teaterstykket ”Memoria” i samarbejde med Staby Efterskole. Niels Henrik 
arbejder videre. 
 
    ”Varm onsdag” i Staby Sognegård.  Herunder ”kaffedamer”. Vi betaler husleje 6 gange før jul, 
og 8 gange efter jul. Derudover betaler kaffen. Eventuelt indkræve 10 eller 20 kr. per person efter 
nytår. Kaffedamer: Ruth Halkjær, Lis Nielsen, Bente Braüner, Anne Grethe Slot, og Ingrid 
Bennedsgaard.  
 
    Aktiv Staby møde d. 24/11 Birgitte kan ikke komme. Henning er med. 
 
    Kursus i udvidet brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads. Tages under fællesmødet.  
 
    Gudstjeneste på kirkens hjemmeside. Prædiken er lagt ind på forsiden, mange læser den der.  

  
2: Orientering ved sognepræsten 
     Punkter, der vedrører Staby Menighedsråd – kan udsættes til fællesmødet. 
 



Niels Henrik vil undersøge om vi kan få lov til at sætte et vejskilt/seværdighedsmærke op ved 
Stabyvejen (Op mod Staby Kirke). 
 
Vi skal overveje om der skal etableres netforbindelse i forbindelse med ombygning af 
birumsbygningen ved Staby Kirke. 
 
      
3: Orientering ved kasserer 
 
Årsbudget 2015 er underskrevet af Birgitte og Henning. 
 
     - Gennemgang af revisionsprotokolat. Revisionsprotokolattet til årsregnskab 2013 er fremlagt, 
bemærkninger er set, og der vil blive fulgt op på det fremadrettet. 
 
     - Gennemgang af kvartalsrapport. Kvartalsrapporten er underskrevet af Birgitte, og Henning. 
 
Computer, alle får ad åre en computer. En på budgettet hvert år. Deponerings ordning. Computeren 
forventes at holde i 5 år. Henning er blevet bevilget en ny. 
     
 
4: Orientering ved kirkeværge 

- Restaurering af orgel. – Er færdig. Svend Prip kommer på torsdag, og ser på det. Det er helt 
alm. der kan komme enkelte falske lyde, det er forventeligt efter en restaurering. Det bedste 
tidspunkt at stemme et orgel på er om foråret.    
                          

- Udskiftning af fuger ved kvadersten. Sydsiden er fuget om, og det ser fint ud.  
 

 
- Planlægning omkring graverfaciliteter og ny plan for kirkegård, vi ønsker at arbejde videre 

med Mogens Svennings tegning af den aflange bygning. Edith sender planen ind 
Provstiudvalget, og til stiftet. 
 

- Kirkegård er langsigtet. Gravstederne skal trækkes ind mod kirken. Ved yderkanterne er 
foreslået græs. Forslag til små rum til forskellige former for begravelser. Der skal plantes 
nogle store træer. Vi arbejder videre med den plan Mette Faurskov har lavet. Vedtægter skal 
hurtigst muligt gennemgås. 

 
 

- Reparation af korbue. Er i orden. 
 

- Låsen i vestdøren i tårnrummet er slidt, den skal udskiftes.  Edith tager sig af dette. 
 

 
- Kirkegængere bliver talt – også selvom det ikke er påkrævet at sende til stiftet. Det er altid 

godt at have som dokumentation, hvis der er besparelser i udsigt.   
 
5: Orientering ved kontaktperson 
    Ansættelse af gravermedhjælper. Henrik arbejder videre. 



     
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant. Kaj: Det går stille og roligt. Ny rive til traktoren. 
      
 
 7: Orientering ved mødeudvalget  
     1. søndag i advent. Vi arbejder sammen med Aktiv Staby og Sognegårdsgruppen. Annette vil 
gerne spille på klaveret i Sognegården, når der skal være fællessang. 
      
 9: Evt.  
Staby Menighedsråd betaler leje af sognegården vedr. ’1.søndag i advents arrangement’. 
 
Vi har talt med Mogens Svenning om at sætte det gamle stenalter op i koret i stedet for den 
nuværende. M. Svenning siger det er ikke ’bare’, hvis helhedsindtrykket skal se fornuftigt ud. Der 
skal også kikkes på gulvet og knæfaldet i samme projekt. 
 
Kaj har ferie fra den 9. – 26. januar. Vær opmærksom på afløserordning. 
      
 
             
            
 
 
 
 


