
Referat fra fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. juni 2013 for Madum og Staby Menighedsråd  
 
Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården. 
 
Tidspunkt.:   kl. 20.00 – 22.00. 
 
Til stede. Niels Henrik, Henning, Birgitte, Henrik, Edith, Bent, Inger, Kresten, Per og Ane. 

  
1) Valg af referent (sekretær). Ane. 

 
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 16/4 2013, og underskrivelse af protokol. Gøres næste 

gang. 
Niels Henrik har oprettet kirkerne på facebook – man tjekker om folk accepterer sig som medlem på Staby – 
Madum Kirker. Der er oprettet en særlig gruppe for konfirmanderne. 
Strøm: Der er ingen besparelser på den postomdelte ordning. (Sendt ud i foråret).                                                            
 

 
3) Orientering v. formændene 

- Høringssvar og møde d. 17/6 omkring ny kirke ved Gødstrup Sygehus. De fleste 
menighedsrådsmedlemmer, præster og provster er i det store hele imod en ny kirke. Hvis der er 
en samlet provsti, der er imod, så kan man fravælge at bidrage økonomisk. 
Der udsendes et nyt oplæg i august måned. 
 
- Udsendt debatoplæg fra ’Ministeriet for Ligestilling og Kirke’ om en mere sammenhængende 
og moderne styringsstruktur for folkekirken.  Niels Henrik vil lave et oplæg ved næste møde den 
20. august. 
 
- Kultur, kunst og kirke – festival november 2014 uge 45. Ringkøbing Provsti står bag.   
 
- Vil vi arbejde med et arbejdsreferat og en protokoludskrift efter hvert møde? Vi fortsætter med 
nuværende ordning, som er et arbejdsreferat, hvori beslutningerne er indskrevet. 

 
 

4) Orientering v. sognepræsten. 
Staby og Madum Kirker er kommet på facebook. Se punkt 2. 
Hvem kunne få lyst til et besøg af præsten? – Lokale fra Madum og Staby har været behjælpelig 
med afklaring af dette spørgsmål. 
Sommerens aktiviteter står for døren: Spagettigudstjeneste, sommerfest, aftenssang på loftet på 
Madum Kirke.       Aftensgudstjeneste den 21. juli med tyske oversættelser. Sedler sendes ud i 
sommerhusområdet desangående.  
Stille uge hjemme mens Niels Henrik har været i Géneve. 

 
 

5) Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver. Bilag vedhæftes. 
            Ane Thomsen 
            Inger K. Andersen 
 

6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 
Henning Rindom: Der sendes en ansøgning til provstiet om 5 % midler til istandsættelse af 
præstegården i forbindelse med præsteskiftet ca. 180.000 kr. Derudover søger jeg 100.000 kr. til 
afdrag på nyoptaget lån, der ikke er budgetteret. 

                   Arne Søgaard - ikke til stede. 
 



7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 
Synsrapport fra præstegård – Hvad der skal laves i år: Tre døre ved huset og stakit i haven skal 
olieres, garagen og vinduer samt træ på garagen skal males. Ole Hansen kontaktes. 
P.g.a storm fastgøres løse tagsten. Solbænke ved sydvinduet omfuges. Peter Hansen kontaktes.  

 
8) Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 
      Edith Bennedsgaard  

                   Kristian Jensen 
                   Niels Henrik: Orgelkonsulent Svend Prip kontaktes for at få orglerne i Madum og Staby vurderet 
engang her i sommer. 
 

9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Inger Andersen  
Henrik Olesen: Kaj Jeppesen er ansat som graver i Staby Kirke. 
Der er kommet 10 ansøgere til gravermedhjælperstillingen.  
 

                    - Organiststillingen ved Madum - og Staby Kirke. To ansøgninger. 
 
              
10 Eventuelt 
Kirkeblad: Deadline uge 31 senest mandag den 5. – 8. 
Takkebrev fra Åse. 
Opdatering af nøgleliste.  
 
        
 
Vel mødt, Per Jacobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 42 26 15 59. 
 
Bilag: Synsrapport fra præstegård 


