
Menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 27. aug. 2013 kl.18.30 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Niels Henrik, Henning, Kaj, Henrik, Birgitte, Edith og Ane 

 
1:- Orientering ved formanden. 

- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 18/6 2013 og underskrivning i protokol for 
menighedsmødet d. 16/4 og d. 18/6. Opfølgning på bevarelse af kalkmalerierne i Staby Kirke. 
Der har været en ekspert i kirken for at vurdere kalkmaleriernes tilstand, Ingrid Bennedsgaard 
ved besked, og Edith kontakter hende. 

- Post 
 
 
2: Orientering ved sognepræsten.  
    Kan vi bruge den gamle syddør i Staby til ”tese-dør”? 
    Syddøren skal skiftes ud, og den gamle dør kan stilles op ad væggen i tårnrummet i et par 
måneder. Her kan menigmand sætte sedler op, hvorpå der står, hvad der er vigtigt at sige om kirken. 
Mogens Svenning skal tegne en ny tilsvarende dør – tilkoblet automatisk lukning, og Peter Nørfjand 
skal fremstille den. De gamle hængsler skal bevares. 
Niels Henrik spørger Svenning om tidsperspektivet, og i det hele taget sætter projekt ”tese-dør” i 
værk.  
 
     
3: Orientering ved kasserer 
Henning har været til budgetsamråd i Ringkøbing Provsti. Under anlægsinvesteringer er der til 
Staby blevet givet til opsparing af orgel 250.000 kr. og 200.000 kr. til anlæggelse af sti. 
Kvartalsrapport: Vi har på konto dags dato:1.041.000 kr. 
Når vi går ud af 2014, så har vi 500.000 kr. til orgelet. 
Henning får betalt kursus i EDB.     
      
4: Orientering ved kirkeværge 
    Ny syddør med automatisk lukning – se punkt 2. 
 
    Kirkesti og såning af græs på alle 4 sider af kirken: 
Der er indhentet tilbud fra Staby Maskinstation Alle tal er incl. moms 

a. Fra p - plads til indgang syd. 264.375 kr. 
      b.   Fra p – plads til indgang vest 388.125 kr. 
      c.   Fra p – plads til kapel og toilet begge steder med handicapvenlig indgang. 470.625 kr.  
 
Der er indhentet tilbud fra John Lauridsen. Begge tal er incl. moms.  

a. Fra p – plads til indgang syd. 435.000 kr. 
b. Fra p – plads til kapel 807.000 kr. (Fra p – plads til indgang syd 435.000 kr. plus fra indgang 

syd til kapel 372.000 kr.)  
 
Der er besluttet, at Staby Maskinstation v. Finn Simonsen skal udføre punkt c. Arbejdet vil 
vare ca. 2 mdr., og det forventet at være færdigt engang i 2014.  



 
Det månedlige møde i graverens hus, er flyttet til den første torsdag i måneden kl. 9:00. 
 
Brandalarmstest er flyttet til torsdag. Hvis de udvalgte modtager alarm på andre tidspunkter 
end denne første torsdag i måneden, så skal der ringes til brandvæsnet, og der køres op til 
kirken straks. 
 
Erhvervelse af lamineringsmaskine til papirstørrelse A3, Edith køber denne. 
 
Mappen med bevaringsværdige sten er færdig. Denne skal ligge i tårnrummet, så alle kan se 
i den. Endvidere skal mappens indhold på hjemmesiden. 
 
Alle gravsteder og sten er fotograferet, disse fotos kommer i en mappe, som kommer til at 
ligge i graverens hus.  
 
Gennemgang af flagregler ved Staby Kirke. Flagregler skal vedhæftes arbejdsbeskrivelse til 
graveren. 
 
Forsikring af kirke og præstegård (v. Birgitte) Hvis der skal bygges eller lignende, så skal 
der tegnes en forsikring, ellers er det ikke nødvendigt. Diverse forsikringer vedrørende 
kirke, kirkegård og præstebolig er på plads. 
 
Tips til bevaring af gulvet i kirken. Der drysses en blanding af fint sand og tapetklister (i 
pulverform) i revnerne, der er mellem fliserne. Derefter vandes gulvet med en vandkande 
påmonteret et brusehoved.   

     
     
5: Orientering ved kirkeudvalget 
Kirkeudvalget skal have møde den 17. september kl. 9.00. Henrik står for dagsorden. 
 
      
      
6: Orientering ved kontaktperson 
    Nye ansættelser ved Staby Kirke: 
    Kaj Jeppesen er ansat per 1. september som graver. 
    Boyana Bjørn er ansat per 1. september som organist ved Madum – og Staby Kirke. 
    Anette Vedel er ansat som gravermedhjælper. De sidste formaliteter forventes snarest at være på 
plads. 
     
      
7: Orientering ved –medarbejderrepræsentant 
    Kaj står i Bent Møllers sted, da det oprindeligt var ham der varetog denne post. Der er valg igen 
næste gang der er medarbejdermøde. 
Maskinpark: Sikkerhed er første prioritet. 
 
8: Orientering ved mødeudvalget 
    Udsættes til fællesmødet. 
     



 
9: Tænding af levende lys i kirkerummet – lysglobe eller andet. 
 
   Henrik sender udkastet ang. lysglobe fra Jørgen Meldgård ud per mail. Er vi enige i designets 
form, bestilles arbejdet, således at det så vidt muligt kan være færdigt til 3. november - Alle 
Helgens gudstjeneste. 
 
Der skal bestilles en prøve af messinglysestagerne (fyrfadslys) med glas beregnet til kirkebænkene. 
Ane sørger for dette. 
 
    Elektrisk lys på og eller i kirke - På forsøgsbasis: 
    Der er besluttet, at have lyset tændt om aftenen indvendigt i december måned. 
    Udvendigt med projektør i januar og februar 2014. 
 
10: Staby Sognegård – skal Staby Menighedsråd gå ind i arbejdet, og forsøge, at få den genåbnet? 
Sognegården blev drøftet uden der blev truffet nogen beslutning. 
 
Staby Menighedsråd vil gerne støtte økonomisk i en periode, så Sognegården igen kommer i gang. 
Birgitte taler med Helge Thomsen. 
   
11: Evt. 
     
D. 13/8 2013 v/  fmd. Birgitte Holm Eskildsen 
 
Bilag: 
Referat fra menighedsrådsmødet d. 18/6 2013  
Orientering om forsikring af folkekirken 
Budgetforslag fra Sogneforeningen til kommunen om drift af Staby Sognegård 
Drift af sognegård 
 
 
 


