
Referat fra menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 18. juni 2013 kl.19.00 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
Til stede: Bent, Edith, Henrik, Henning, Birgitte og Ane 

 
1:- Orientering ved formanden. 

- Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 16/4 2013 og underskrivning af protokol. 
Udsat til næste møde. 

- Post 
- Dialogmøde med kommune d 6/6 omkring lukning af Staby Sognegård: 

Restgæld på 25.000 kr. som mangles at blive betalt. 
Ingen har søgt stillingen som vært.  
Vi vil meget gerne have sognegården åbnet hurtigst muligt.  
Styregruppen skal konstitueres, komme i besiddelse af et CVR-nr., dette giver berettigelse til 
nøgle til sognegården. 
Nøglen kan udleveres på betingelse af at økonomien er i balance.  
Kommunen vil yde gratis konsulentbistand ved ændringer af den ”gamle” ordning såvel de 
økonomiske som de fysiske rammer.   

- Skal vi have delt arbejdsreferat og beslutningsprotolkol? Vi er tilfredse med nuværende 
ordning, som er et arbejdsreferat, hvori beslutningerne er skrevet. 

 
 

 2: Orientering ved sognepræsten 
    Kun punkter, der vedrører Staby kirke og sogn. Udsættes til fællesmødet. 
     
     
3: Orientering ved kasserer  
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.  
 
      
4: Orientering ved kirkeværge 

- Ny syddør med automatisk lukning. Vi har stadig ikke fået svar. Birgitte ringer til stiftet. 
- Kirkesti: 

Edith indhenter pris fra indgang øst til syddør på kirken fra John Lauridsen og Finn Simonsen. 
- Påmaling af sognepræstens navn på tavle i tårnrum. Lis Nielsen har malet. 
- Godkende vedtægt for kirkegårdensbestyrelsesforhold. Ok 
- Godkende rygepolitik. Ok 
- Bevaringsværdige sten. Vi bevarer de sten, som museet og provsten har besluttet. Plus en 

enkelt sten. Der sendes breve ud til pårørende vedrørende de sten, der er bevaringsværdige. 
Vi er blevet anbefalet, at bevaringsværdige sten bliver stående så vidt muligt på dets oprindelige 
placering. 
Der bliver lavet en mappe med de bevaringsværdige sten, som kommer til at ligge i tårnrummet. 
Alle sten på Staby Kirkegård bliver fotograferet, disse fotos gemmes i en mappe, som også bliver 
offentlig tilgængeligt. 



Sten, der er sat til side, kan ikke sættes tilbage til et gravsted. 
Gravsted skal holdes pænt. Vedligehold debatteres med graveren, hvis der opstår problemer.  
Mødet afbrydes p.g.a. tidsnød. 

 

5: Orientering ved kontaktperson 
     Der foreligger 4 reviderede udgaver af stillingsbeskrivelser for graver, gravermedhjælp,  
     kirkesanger og organist. De udsendes snarest til menighedsrådet. 
     Nye ansættelser: Kaj Jeppesen er ansat som graver ved Staby Kirke fra den 12. august 2013. 
 Gravermedhjælp og organist. Der er kommet 10 ansøgere til gravermedhjælperstillingen. 
     
      
6: Orientering ved Bent – medarbejderrepræsentant. 
Der er blevet sat nye tagrender på graverens hus. 
Opfordring til at bevare kalkmalerierne med en speciel og meget dyr løsning. Eventuelt kontakte 
Hans Edvard Nørregård, som er direktør for Carlsbergfondet. 
 
7: Orientering ved mødeudvalget. 
Tages under fællesmødet. 
     
 
8: Tænding af levende lys i kirkerummet – lysglobe eller andet. 
Jørgen Meldgaard, Husby har tegnet to udkast til lysglober. Han har ramt den stil, vi eftersøgte. Der 
arbejdes videre. 
     Elektrisk lys på og eller i kirke. Ikke debatteret. 
 
9: Evt. 
     
 
 
       
 
    D. 10/6  2013 v/  fmd. Birgitte Holm Eskildsen 
 
 
 
Bilag: 
1: Referat fra menighedsrådsmøde d. 16/4 2013 
2: Vedtægt for kirkegårdensbestyrelsesforhold 
3: Rygepolitik 
4: Referat fra kirkeudvalgsmøde d. 7/5 2013 
 


