
Referat fra menighedsrådsmødet for Staby menighedsråd 
torsdag d. 14/6 2012 kl. kl. 19.00 – 20.00 i Staby Præstegård 

 
Til stede: Ane, Edith, Ingrid, Svend Aage og Birgitte 

1:- Orientering ved formanden. 
   - Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 17/4, samt  
      underskrivning i beslutningsprotokol og protokol for bygningssyn 
      Luger i tårn males udvendig inden næste prostesyn. 

- Post - gennemgået 
- Ny præst?  
- Debatteret. Videre debat og beslutning om at tage imod biskoppen forslag udsættes til 

fællesmødet. 
2: Orientering ved sognepræsten 
     Udgår 
3: Orientering ved kasserer 
     Er budget sendt ind? Opsummering af de større ting, vi har med i budgettet i 2013 . 
     - Budget er sendt ind elektronisk og på papir. 
     - Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. 
4: Orientering ved kirkeværge og formand 
    - Nøglebox og nøgler. Anskaffelse og opsætning af nøglebox er sat i værk. 
     - Automatisk lås og ny dør i syd. M. Svenning er kontaktet m.h.t. tegning, ide og pris. Lokal  
     tømrer skal bruges – her Peter Nørfjand. 
    -  Net i vindue i lindeskapel udskiftes. Peter Nørfjand er sat på sagen. 
    -  Kalkning. Kalkning af tårnrum og yderside /vest af sydindgang er startet. Det forventes   
      færdig til 16/6. Kalkning af kor – syd side bliver i sidste halvdel af juni/ førstedel af juli. 
    -  Plan for kirkegård –Birgitte. Vi tager punktet op til næste år – forår 2013. 
    -  10 års plan for kirken – hvor langt er vi og hvad skal vi prioritere? Stibelægning er 
prioriteret. Vi ansøger om ny lån, automatisk lukning. Ang. orgel. Vi afventer tilsyn. 
Markussen og Søn er kontaktet. De kommer og efterse orgel i juli / august. Vi bliver kontaktet 
og kan være med. Vi vil gerne have en skriftlig rapport. 
I flg plan skal alteret have malet nye stafferinger 2013 - 2014. Det udskydes indtil videre. 
     
 5: Orientering ved kontaktperson. Intet nyt 
      
6: Orientering ved Bent –medarbejderrepræsentant. Udgået, da Bent ikke er tilstede. 
 
7: Orientering ved mødeudvalget 

- Siddende postludium og syngende trosbekendelse – evaluering 
- Vi går ud til postludium. Vi mangler en dato for påbegyndelse. 
- Vi fortsætter med at synge trosbekendelse til ny præst er ansat/konstituering 

 
8: Valg 2012  Intet nyt 
10: Evt.  Klar til sommerferie 
 
11: Lukket punkt                                                           D. 8/6 2012  v/ fmd. Birgitte Holm Eskildsen 

 


