
Referat fra menighedsrådsmødet 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 16. juni 2015 kl.19.00 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
 

Fremmødte: Birgitte, Edith, Henning, Henrik, Kaj og Ane 

 
1: Orientering ved formanden. 
    Godkendelse og underskrivelse af referat fra regnskabs- og menighedsrådsmødet d. 24/3 2015 
    Post ved Staby Menighedsråd 
    Arbejdsmiljøkursus d. 22/4 2015 
    Mappe vedr. kemikalier, opdateret, skal stå i graverrummet, samt Personalehåndbog. Politikker, 
Stillingsbeskrivelser og APV (Arbejdspladsvurdering) 
    Opfølgning af visionsmøde 24/2 og godkende ændring. Dette er godkendt. (Bilag 1) 
    Opfølgning af menighedsmøde 20/5. Ikke mange fremmødte. Måske inviterer til rundstykker og 
kaffe efter en gudstjeneste en søndag i maj.  
    De frivillige - hvordan går det - med på udflugt? Vi fornemmer det går godt. Frivillige skal med 
på udflugt med ægtefælle. 
    Godkende ændringer i vedtægter for kirkegård - sendes derefter til provsti. Dette er godkendt, der 
skal dog tilføjes, at der skal anvendes en bestemt type ral, der er godkendt af menighedsrådet og 
udleveres ved henvendelse til graveren. (Bilag 2) 
    Sedler på bænk ved højmesse, om højmesse. Flere skal laves. Der skal lægges på hver anden 
bænk foroven i kirken. Juni, juli og august er prøveperiode. Birgitte og Ane arbejder videre med 
sedlerne. 
    Der er indkommet et brev angående vedligehold af gravsteder på kirkegården. Det behandles 
under lukket punkt.  

  
    
2: Orientering ved sognepræsten. 
     Hvordan går det med seværdighedsskilt til Staby Kirke? – Niels Henrik vil arbejde videre. 
 
      
3: Orientering ved kasserer 
    Orientering fra for-budget-møde i provsti. 
    Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 16 – 06 – 2015    21:49. 
       
         
 
4: Orientering ved kirkeværge  
    Ny plan for udvidelse af graverbygning er godkendt - videre plan? 
    Mogens Svenning ansøger kommune om byggetilladelse, og eventuelt landzonetilladelse. Så 
forventer vi et møde med Mogens Svenning. 
Vi ansøger penge fra ’Tilgængelighedspulje’, med udtalelse fra Benny Wittrup, Handicapforbundet. 
Stiftet har anmodet om en plan for beplantning, belægning, græs m.m. på kirkegården. Vi laver et 
udkast, som Svenning skal se, inden det sendes til stiftet. 
Plan for indeværende år: Store træer plantes i efteråret, og græs sås langs diger. 2 bænke indkøbes á 
4300,00kr  plus moms. Planteoverslag fra Laubjergs Planteskole vedlagt (Bilag 3) 



Kalkning: Udvendig færdig. Blevet dyrere på grund af alger og køreplader. 
Kalkning inde i koret, samt småreparationer i skibet, pudsningsprøve ved orgelet laves i næste uge. 
Jernplader i tårnet skal fjernes. 
Døre mellem våbenhuset og skibet, – og dør mellem tårn og skib, skal Mogens Svenning besigtige. 
Loft: Spærret mod nord er blevet bemærket ved provstesyn. Sandholm har kikket på det, og han 
synes Svenning skal se på det. Taget er fra 1937. 
     
5: Orientering ved kontaktperson. Personalebog op til graverhuset, Henrik sørger for dette. 
     
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
      
 
 7: Orientering ved mødeudvalget  
     Kan udsættes til fællesmødet 
      
 9: Evt.  
 
10: Lukket punkt 
      
 
 
 
 
             
            
 
 
 
 


