
Referat af menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 12/1 2016 kl.19.00 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Arne Aa, Birgitte, Edith, Henning, Kaj og Ane 

 
1: Orientering ved formanden. 
    Godkendelse og underskrivelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 17/11 2015 
    Post ved Staby Menighedsråd 
Følgende punkter kan flyttes til efter punkt 7 
    -Menighedsrådsvalg 2016 
    -Kort fra mødet i Aktiv Staby d. 11/1 2016 
   -Gavekasse i menighedsrådet - skal der ændres i bestemmelser om beløb? 
    -Henvendelse fra Hanne Arberg ang. deltagelse i "Nissum Fjords" Alle Helgens arrangement. 
    -Henvendelse fra Hanne Arberg om at synliggøre kirkesti fra købmanden og op til kirken. 
    -Er der behov for at indkøbe 2 håndholdte mikrofoner til kirken 
    -Arrangere kirkeudvalgsmøde 2016 

     
     
2: Orientering ved sognepræsten 
Spaghettigudstjeneste den 13. april kl.17:00 i Staby Kirke. 
Der er 768 medlemmer i Staby, Madum tilsammen i Den danske Folkekirke. 
     
      
3: Orientering ved kasserer 
     Flytte pengeinstitut til Thy Sparekasse? Vi ser tiden an. 
 
Revisionsprotokollatet er behandlet og taget til efterretning 

     
     
4: Orientering ved kirkeværge  
    Plan for udvidelse af graverbygning.  
Det budgetterede beløb på byggeprojektet er ønsket nedsat, men Svenning ser ikke de store 
muligheder for det. Vi er også villig til at strække planen tidsmæssigt, eventuelt indhente tilbud 
uden for lokalområdet. Efter samråd med Mogens Svenning, er der enighed om at nedrivning af 
hele bygningen er udelukket.  
Brev er sendt til provstiudvalget til behandling den 20. januar. 
   
    Ny plan for kirkegård - hvor langt er vi? 
Kirkegårdsarbejdet står standby her i vinter.  
Tre områder med hæk i kirkegårdens nordvestlige hjørne vil tage form i løbet af efteråret. 
Kirkegårdsvandring først i maj. 
Tilføjelse i vedtægterne med ændringer af kirkegårdens indretning skal ske. 
 
Der er set på møbler til de tre gravstedsmapper. Lille skrivebord 3000 kr., reol 4000 kr. stol med 
sort træ 3115, stol med lys træ 1835 kr. Vejgaard vil sætte møblerne op i tårnrummet til besigtigelse 
3. – 5. februar. Der følges op på det. 



 
     
     

5: Orientering ved kontaktperson.  
Henrik finder en dato for personalemøde i februar. 
         
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant. 
 
 7: Orientering ved mødeudvalget 
     Fællesarrangementer udsættes til fællesmødet. 
 
-Menighedsrådsvalg 2016 udsættes til fællesmødet. 
    -Kort fra mødet i Aktiv Staby d. 11/1 2016 
   -Gavekasse i menighedsrådet, skal der ændres i bestemmelser om beløb? Udsættes til 
fællesmødet. 
    -Henvendelse fra Hanne Arberg ang. deltagelse i "Nissum Fjords" i forbindelse med Alle 
Helgens arrangement. – Vi ønsker ikke samarbejde i den forbindelse, og vi holder fast i vores egen 
tradition. 
    -Henvendelse fra Hanne Arberg om at synliggøre kirkesti fra købmanden og op til kirken. Der 
ønskes fjernelse af trådhegn og betonstolper indtil KFK- arealet, og i stedet plantes nogle træer og 
opsættelse af kunstværker. Er debatteret. 
    -Er der behov for at indkøbe 2 håndholdte mikrofoner til kirken. Efter at have praktiseret at 
minikonfirmander, og konfirmander har talt i den lille mikrofon, så er der tilfredshed med det, vi 
har i kirken. 
    -Arrangere kirkeudvalgsmøde 2016. Henrik indkalder til møde først i maj, da der efterfølgende er 
bygningssyn. 
     
 
 
 8: Evt.  
     
9: Lukket punkt 
      
 

             
            
 
 
 
 


