
Referat af menighedsrådsmøde for Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 27.januar 2015 kl.19.00 – 20.00 i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Henning, Henrik og Birgitte 
 
1: Orientering ved formanden. 

 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 18/11 2014 og underskrivning i protokol. 
    Post ved Staby Menighedsråd  
    Kort fra Aktiv Staby, herunder højskolesangbog til sognegården. 
    Projekt ”Odin teateret med stykket ”Memoria” ” er opgivet. 
    ”Varm onsdag” – status 
    20 – 25 stykker pr gang 

   Brugerbetaling for kaffe – en lille overskud – Henning står for regnskab 

  ”Varm onsdag” fortsætter 10 gange efter jul 

    Positiv for at fortsætte til næste år, hvor menighedsrådet betaler for husleje. Med til næste møde. 

    Høstgudstjeneste – skal formen være anderledes? 
    Vi tænker, at der kan ændres på formen, være lidt mere familievenlig. Med til næste møde 

    Begravelser i Staby – skal/kan formen være anderledes? 
    Med til næste møde. 

    Kan vi bruge navnet ”Staby Kirke” frem for navnet ”Staby Menighedsråd”? 
    Med til næste menighedsrådsmøde 

    Øvrige punkter udsat til fællesmødet. 
    
2: Orientering ved sognepræsten 
    Seværdighedsskilt til Staby Kirke 
   Forslag om QR-koder til kirken. God ide. Vi arbejder videre på det, indtil næste møde 

   Der skulle ligeledes findes en QR- kode til kirkens kalkmalerier. 

 
3: Orientering ved kasserer 
     Revisionsprotokollatet vedrørende kasse- og beholdningseftersyn d. 25. november er fremlagt 

     og gennemgået. Bemærkningerne er taget til efterretning. 

    Der er givet en gave på 500 kr. i kirkebøssen ”Til Varmestuen i Holstebro eller Møldrup”. 
    Besluttet, at pengene går til Varmestuen i Holstebro 

     

4: Orientering ved kirkeværge v/ Birgitte 
    Restaurering af orgel godkendt af Svend Prip og justeringer foretaget. 
    Kirkegårdstakster fra Ringkøbing og Holstebro Provsti gennemgås kort. Takster findes på DAP. 
    Betaling for sommerblomster på kirkegården. 
    Kirkegårdstakster, kirkegårdsvedtægter, betaling for sommerblomster og øvrige forhold tages op   

ved et udvalgsmøde og senest på næste menighedsrådsmøde. 

    Yderlig plan for istandsættelse af fuger omkring kvadresten. 
     Vi forventer, at yderlig istandsættelse af fuger ved kvadresten kan foregå i 2016, hvor kirken ikke 

forventelig kalkes. Ny fugning mangles på nordside af kirke og på apsis. 

    Ombygning af birumsbygning – ansøgning er hos stiftet – herunder betaling for vurdering af  
    kirkegårdskonsulent.  
    Ny plan for kirkegård – herunder planlægges en gennemgang af kirkegårdsvedtægter 
    Der planlægges et møde i februar – marts, hvor ovenstående er på dagsordenen 

     

5: Orientering ved kontaktperson 
     Tim Eastwood ansat som gravermedhjælp ved Staby Kirkegård 01.01.2015 
      Der planlægges 2 kirkegårdsudvalgsmøder i 2015.  
 
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
      
 7: Orientering ved mødeudvalget.  Kan udsættes til fællesmødet 
      
 9: Evt.  



      
 
 
             
            
 
 
 
 


