
Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 19-1-2011. 

 

Sted.:  Præstegården, konfirmandstuen. 

Tidspunkt.:  Staby kl. 18.30 

 Fælles (Madum møder) kl. 19.30 

Fremmødte.:  

 

Dagsorden.: 

1) Valg af referent (sekretær). 

2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 9-11-2010, og eventuel underskrivelse af protokol. 

 Ok 

 Invitation til mediehåndteringskursus 16. marts er tilsendt. 

 Reparationer præstegården står stille på grund af vejret. 

3) Orientering v. formændene 

 Arbejdet med personale- og lønpolitik 

i. Godkendelse af stillingsbeskrivelse for gravermedhjælper. 

1. Godkendt med ændringer 

ii. Godkendelse af lønpolitik. 

1. Godkendt uden bemærkninger 

iii. Udvalg for personalepolitik 

1. Første møde 22. februar kl. 19. 

2. Deltager, Per, Birgitte, Inger, Ingrid, Ane og Kresten. 

 Evaluering af samarbejde og fællesmøder, oplæg v. Per 

i. Debatten medførte at vi kom frem til, at vi skal have igangsat en debat om hvad der 

skal ske, hvis Madum ikke kan stille et menighedsråd efter næste valg. 

ii. Fællesmøder skal fortsætte som planlagt, og rådene indskærper at man på 

fællesmøderne holder sig strikt til dagsordenen, og at udvalg og arbejdsgrupper 

forbereder sig godt til fællesmødet. 

 Erfamøde i Ulfborg 26. januar kl. 19, tilmelding. 

i. Ingrid, Svend Aaage, Birgitte, Ane og Kresten. 

 Kirkeblad, fornyelse, idéer efterlyses.  

i. Udsat. 

 Godkendelse af mødeliste. 

i. Godkendt med ændringer. 

4) Orientering v. sognepræsten. 

 Julen, fortsætte med at skifte tiderne imellem de 2 kirker. 

 Vemb, bur og Gørding kommer til at mangle præst, varetages af Astrid, Gitte og Jakob. 

 Ferie uge 6 og provstikursus uge 8. 

 Regulativ Astrid gennemgået. 

 Billeder til hjemmeside.  

 Havepasning ønskes fortsat. 

5) Orientering fra kassererne 

 Svend Aage Jeppesen 

i. Intet at bemærke. 

 Arne Søgaard 

i. Der afholdtes i Madum den 9. december, kasse- og beholdnings uden 

bemærkninger. 

 Moms 

i. Skulle være på plads. 

6) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

 Igangværende arbejder 



i. Intet nyt at bemærke. 

7) Nyt fra kirke & kirkegård 

 Ingrid Bennedsgaard 

i. Varmelegeme ved orgel brandalarm/sensor skal installeres. 

ii. Kontrolmåling af varme er foretaget med positivt resultat. 

iii. Borebiller eventuel skade skal tilses af fagkyndig. 

iv. Kalkmalerier, betaling er ikke gået i orden 

v. Loft, gulv lægges over det nuværende loft, samlet pris ca. kr. 180.000,- 

vi. Lørdagstakster for begravelse gælder for alle begravelser kr. 1.906,- bisættelse 

koster kr. 817,- disse takster skal ikke momses. 

 Bisættelse af personer der ikke er medlem af folkekirken. 

i. Begravelse koster kr. 2.028,- + 676,- + 676,- 

ii. Takster for ydelser for regning gælder Holstebro takster 

iii. Takster for legatgravstæder gælder takster for Ribe Stift. 

iv. Undtaget herfor er priser for lørdagsbegravelser, her gælder priserne fra 

Ringkøbing provsti. 

v. Menighedsrådene er enige om, at kirken kan stilles til rådighed for 

begravelser, hvorved en folkekirkepræst medvirker. 

 Kristian Jensen 

i. Har været ude at se på sten sammen med Birgitte, Kresten sætter den over til 

præstegården så vi kan tage den i øjesyn. 

 10 års plan for kirkegården. 

8) Nyt fra medarbejderne 

 Bent 

i. Udgår 

 Lene 

i. Medarbejdermøde, skal dette snart afholdes i Madum? 

9) Mødeudvalget 

 Ane Thomsen 

i. Sommerens aktiviteter er endnu ikke planlagt, udvalgsmøde holdes senere. 

ii. God opbakning til udvalgets aktiviteter. 

iii. Sigurd Barett, vi afventer yderligere instrukser, fra arrangøren. Vi har besluttet ikke 

at søge sponsorer til arrangementet. 

iv. Birgitte arbejder videre med foredragsrække om livets afslutning.  

 Årsplan for aktiviteter, hvad vil vi gerne? Hvad understøtter vores vision? 

i. Punktet kan begrænses af den til rådighed værende tid. 

 Inger K. Andersen 

10) Eventuelt. 

11) Lukket dagsorden. 

 

Vel mødt  

 

Birgitte Tlf.: 97 49 15 71 

Per Tlf.: 22 77 52 91 


