
Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 21. august 2012. 

 

Sted.:  Præstegården, konfirmandstuen. 

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

                        Fællesmøde kl. 20.00 – 22.00 

 

1) Valg af referent (sekretær), referent Per Jacobsen. 

2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 14/6 2012 og underskrivelse af protokol. 

3) Orientering v. formændene 

       Præstesituation i Staby – Madum pasorat 

 Vi afventer situationen. 

       Organist Aase Leth har opsagt stilling pr 31/12 2012  

 Vi har modtaget Aases opsigelse, med tilbud om at hun kan hjælpe os med 

vikartjeneste 

 Kirsten Moesgaard vil hjælpe os med ansættelsesproceduren 

 Vi ønsker stadig at søge organistsamarbejde med vore nabosogne, hvis det er 

formålstjeneligt 

 Formændene igangsætter ansættelsesproceduren i samarbejde med Kirsten Moesgaard 

       Børnekor i samarbejde med skolen 

 Menighedsrådene vil gerne tilbyde børnekor til 3. og 4. klasse, men vil først starte op 

efter jul, da børnene har mange aktiviteter i efteråret. Ane Thomsen drøfter med Aase 

om hun er enig i dette 

             Gavekasse 

 Kirkekassen afholder udgifter til gaver, til ansatte og menighedsrådsmedlemmer efter 

nedenstående liste. 
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25 500 300 50 500 300 Barnedåb 200 200 Sygdom 200 200 

   60 500 300 Konf. 200 200 Sygdom i 
familien 

200 200 

   65 500 300 Bryllup 200 200 Dødsfald 
nær 
familie 

200 200 

   70 500 300 Kobber  200 200 Begravels
e 

200 200 

   75 500 300 Sølv 200 200    

      Guld 200 200    

            

           

4) Kursus for kontaktpersoner d. 29/8 

5) Valg 2012 blev kort omtalt. 

 

       4)   Orientering v. sognepræsten. 

(a) Minikonfirmander og krybbespil 

i. Vi vil lave krybbespil ved 3. klasse i Staby 

(b) Lucia-optog i Madum 2. søndag i advent ? 

i. Svend-Aage prøver at veje stemningen på skolen for krybbespil i 

Madum også. 

(c) Menighedsrådet vedtog at Pia ved kommende gudstjenster må bruge ”Tillæg til 

alterbogen”  

(d) Pia foreslog måske at lave midlertidig flytning på posten, i hendes vikarperiode, 

menighedsrådet billigede dette, Birgitte drøfter dette med Jakob. 

(e) Gudstjenestefrihed på dage i december er bevilget af stiftet. 



(f) Konfirmationsforberedelsen v. Jakob er forberedt og planlagt og starter snarest. 

  

            

5)   Mødeudvalget 

             Ane Thomsen og Inger K. Andersen 

(a) Fyld Danmarks kirker, Arne, Ane og Pia indrykker annonce. 

(b) Spaghettigudstjeneste, minikonfirmander opfører den barmhjertige samaritaner, 

spejderne inviteres. 

(c) Salmefestival og musikgudstjeneste, 6. november ”Gæt en salme” i Staby 

i. Pia får besked hvis hun har pligter i anledning af dette 

(d) Musikgudstjeneste arrangeres 11. november 

 

6)    Orientering fra kassererne 

              Svend Aage Jeppesen – intet at bemærke. 

              Arne Søgaard – intet at bemærke. 

 

7)    Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

i) Udlejning af præstegårdsjorden – jagt 

(a) Per undersøger hvorledes vi er berørt af Natura 2000 og vandhandleplaner  

ii) Igangværende arbejder, afventer syn 

iii) Syn i præstegård 

(a) Forslag i forbindelse med ny præst (intet vedtaget) 

i. Akustiklinoleum i konfirmandstuen 

ii. Afslibning 

iii. Maling af hele præstegården  

 

8)   Nyt fra kirke & kirkegård 

             Ingrid Bennedsgaard 

 Personalemøde 12. september kl. 15.15 

             Kristian Jensen 

 Intet at bemærke 

 

9)    Nyt fra medarbejderne 

              Bent, intet at bemærke 

              Lene, kirkegårdstur til alternative kirkegårde arrangeres snarligt af Bent, Per og Lene. 

 

      10) Vedtagelse af personalepolitik 

 Menighedsrådene vedtog den foreslåede personalepolitik, som den er udsendt som 

bilag til mødets dagsorden. 

       11)  Eventuelt. 

 Aase fylder 70 d. 26/8 

 Ane sørger for gavecheck. 

Skal vi indkøbe globe til Staby og Madum Kirke? 

 Udsat 

Budgetsamråd 

 Gravstedstakster 2013, intet at bemærke til det foreslåede. 

Hvor fast holder vi på månedens salme? I henhold til regulativ, har præsten det sidste ord med 

hensyn til hvilke salmer der skal synges ved gudstjenester.  

 

12)  Lukket dagsorden. 


