
Fælles regnskabsmøde og menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. marts 2013 for Madum og Staby Menighedsråd  
 
Sted.:  Konfirmandstue i Staby Præstegård 
 
Tidspunkt.:  Regnskabs- og menighedsrådsmøde i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20.30 
                        Fællesmøde kl. 20.30 – 22.00, herunder smørrebrød. 
 

Kaffe og smørrebrød: Arne og Per  

 
Til stede: Birgitte, Arne, Per, Kresten, Inger, Henning, Henrik, Edith og Ane. Regnskabsfører Knud Anton 
Hansen starter med punkt 3, inden han forlader mødet. 
  

1) Valg af referent (sekretær) Ane. 
 

2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 15/3-2013,  og underskrivelse af protokol. 
 

3) Gennemgang af præstegårdsregnskab ved Knud Anton Hansen 
 

Udligningsposter tager vi op til næste møde. 
Gennemgang af fælles udgifter vedr. 2012 til Staby Præstegård m.m.. 

 
4) Nyt fra Præstegårdsudvalget v. Per J. 

A. Murerne har været i gang med sydgavlen af stuehuset.  
B. Stenen, som skal bruges ved genopbygning, er udpeget med nuancespil i røde og 

mørkerøde farver. 
C. Der er en bjælke, der skal renoveres. 
D.  Udluftning ved soklen skal etableres.  
E. Muren skal opbygges, så vandet kan løbe fra muren.  
F. Serieforbundet røgalarm er etableret. 
G. Man kan flytte ind i stuehuset, selvom ydermuren ikke er bygget op.  
H. Havearbejdet - hvad gør vi? Birgitte og Niels Henrik spørges først.  

 
5) Orientering ved sognepræsten/ formændene. 

A. Aktuelt omkring at Pia Lützen holder som konstitueret sognepræst og at Birgitte og Niels 
Henrik Arendt starter d. 15. marts. 

 C. Pia takker for gaven og blomster i forbindelse med de to afsluttende gudstjenester, og i det 
hele taget for tiden der er gået.  

             D. Materiale, som har været opmagasineret hos Pia, kommer til kontoret snarest.  
 
      6)     Orientering ved mødeudvalget Inger og Ane 

A. Birgitte (Aases søster) vil gerne spille på trompet på Påskedag den 31. marts kl. 9:00 i Madum 
Kirke og kl. 10.30 i Staby Kirke til halv pris, hvis vi er interesseret. Det vil vi gerne. 

B. Med hensyn til den store fælles koncert, så er det De vestlige Sognes tur til at arrangere.  
C. Vi skal forsøge at holde os under 20.000 kr.  
D. Deadline for indberetning for datoer m.m. til Sogneforeningen er søndag den 17. marts til Karen 

Næsby, Staby 
E. Vi kan spørge Birgitte Arendt, om hun vil fortælle en aften.  
F. Forslag om at Kirsten Engmark, Ulfborg og sognepræst Søren Nielsen, Holstebro kommer og 

holder foredrag om Kirkens Korshær - herunder også om julehjælp til trængte borgere i 
lokalområdet. 

 
7)   Evt.. 



      Organiststillingen. Dato for hvornår stillingen ændres. Aase fortsætter indtil 1. august. Stillingen 
skal opslås sidst i maj eller først i juni. 
      Indberetninger af gudstjenestelisten til Kristelig Dagblad/aviser. Ane har indberettet listen (fra og 
med 3.marts til 5. juni) på Sogn.dk inde på it-skrivebordet. Vi tales ved med Niels Henrik Arendt, om 
hvem der gør det fremover.  
      Senest den 30. april skal vi vælge, hvor vi køber strømmen. 
      John Sandholm har haft jubilæum, Vi gav en kurv, og det har han takket for. 
      Generalforsamling i Distriktsforeningen for Ringkøbing Provsti: Torkil Sohn blev valgt ind. 
Henning Rindom blev 1. suppleant.  

 


