
Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 08-11-2011. 

 

Sted.:  Præstegården, konfirmandstuen. 

Tidspunkt.:  Madum og Staby afholder møde hver for sig kl. 19.00 – 20.00 

                        Fællesmøde kl. 20.00 – 22.00 

Fraværende: Lene Lysgaard 

 

Dagsorden.: 

1) Valg af referent (sekretær). 

2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 27-09-2011, og eventuel underskrivelse af protokol. 

3) Konstituering. 

 Genvalg på alle poster i begge menighedsråd. 

4) Orientering v. formændene 

 Børnekor i samarbejde med skolen. 

i. Går fint 8 piger deltager. 

 Minikonfirmander og krybbespil 

i. Der deltager 8 i minikonfirmand, inkl. nogle fra 4. 

 Salmefestival 

i. De der har arrangeret salmemaraton arrangerer samlefestival i uge 45 2012, 5. – 11. 

november. Der skal være salmerelaterede arrangementer i hele Ringkøbing provsti i 

denne uge. 

ii. Vi vil deltage på betingelse af at der er stor opbakning, samt at vi har behov for at 

kende budgetrammen. Vi forestiller os umiddelbart at den fælles betaling er til 

markedsføring, og at arrangementsudgifter afholdes af de arrangerende sogne.  

 Fremtiden for de 2 menighedsråd, samarbejde og fællesmøder 

i. Mødeformen ændres for fællesmøder, således at der indledes med 1 times møde 

hver for sig, derefter kaffe, fællesmøde og afslutning kl. 21.30. 

 Mødeliste – tag venligst kalenderen med for 2012 

i. Blev udfærdiget, se bilag 

 Protokol, udskrives på computer? 

i. Per får styr på formalia omkring dette. 

 Valg 2012 

 

 Nyt personalekontor med birum ved Staby Kirke, finansieret ved at sælge Præstegården. 

Et punkt, der er foreslået og ønsket af Astrid. 

i. Dette vil give mulighed for at gå direkte fra kirken til mødelokalerne ved 

arrangementer. 

ii. Gode faciliteter for medarbejderne. 

iii. Problematik omkring sognepræstens forankring i sognet. 

iv. Astrid forestiller sig at skulle sidde på kontoret, i stort set hele sin arbejdstid. 

v. Menighedsrådene føler ikke at tiden er til det, debatten kan genoptages. 

 

5) Orientering v. sognepræsten. 

 Konfirmanderne er inspirerende at undervise. 

 Lille debat om hvorvidt man skal blive siddende til postludiet, debatten udsættes til næste 

møde. 

            

6) Mødeudvalget 

 Ane Thomsen og Inger K. Andersen 

i. Overvejelse om arrangement med fangekoret fra Vridsløselille, de var booket hele 

næste år. 

ii. Spaghettigudstjenste- evaluering 



1. Fint arrangement, traditionen kan fortsættes. 

iii. Natkirke- evaluering  

1. Arrangementet fungerede fint, der var måske for lidt tid, og måske skulle 

men ikke arrangere det samme aften som Halloween arrangementet i 

Ulfborg. 

iv. Filmklub 

1. Starter den 15. oktober 

v. Adventsgudstjenester 

1. Kaffe i sognegården, øvrige detaljer er ikke fastlagt. 

vi. Hellig tre Konger 

1. Bliver 5. januar, med Knud Jacobsen. 

vii. Kyndelmisse 

viii. Øvrigt 

 

7) Orientering fra kassererne 

 Svend Aage Jeppesen 

 Arne Søgaard 

i. Revisionsprotokollat vedr. kasse og beholdningseftersyn 31. oktober forelagt. 

1. Ansættelseskontrakt ajourføres. 

2. Regnskabsinstruks udarbejdes. 

8) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

 Udlejning af præstegårdsjorden – jagt 

i. Det vedtoges at afvise det indkomne bud, og udleje til Karsten Sig for yderligere et 

år.  

 Igangværende arbejder 

i. Per rykker Holger for regning. 

ii. Per arbejder videre med træfældning. 

9) Nyt fra kirke & kirkegård 

 Ingrid Bennedsgaard 

 Kristian Jensen 

i. Holger Lysgaard bestilles til at lave ny gruskasse. 

ii. Der ryddes op øst og vest for diget, inden kirkegårdskonsulent bestilles til ca. 1 

marts, således at plan kan være klar til kirkesyn. Vi mødes på kirkegården den 20. 

kl. 14, for at gennemgå opgaverne.  

 

10) Nyt fra medarbejderne 

 Bent 

 Lene 

11) Eventuelt. 

 

12) Lukket dagsorden. 

 

Vel mødt, Per Jakobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 97491571. Svend Aage og Ane står for kaffen. 


