
 
Referat af mødet for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 12/4 2016 kl.19.00 – 20.00 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
 

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

 
1: Orientering ved formanden. 
    Post ved Staby Menighedsråd 
    Præsteansættelse. Stiftet er i gang med forhandlingerne, og tingene falder snart på plads, så 
opslaget kan blive offentliggjort. 
    Bog "Påskens Salmer" er uddelt. Ved køb af disse bøger støtter man forfulgte og undertrykte 
kristne i verden.  
    Dato for budgetmødet er den 3/5. 
     
2: Orientering ved sognepræsten 
     Udsættes evt. til fællesmødet 
     
      
3: Orientering ved kasserer 
     Godkendelse og underskrivelse af kvartalsrapport og øvrige regnskabsdokumenter. 
     Kvartalsrapport er gennemgået og godkendt. 
     Regnskabserklæringen, momserklæringen, og bilag til regnskabsinstruks er underskrevet. 
      
      
     
4: Orientering ved kirkeværge  
    Godkendelse af tegning af en nyopført birumsbygning. 
    Birumsbygning med graverfacilitet. Edith og Kaj har lavet et nyt udkast, som Svenning har fulgt i 
den nye tegning.  
Bygningen bliver rykket lidt fra skellet/diget. 

• Skillevæggen mellem kapel og rummet med køleboksen skal eventuelt rykkes lidt mere mod 
øst.  

• Håndvask i redskabsrummet er ønsket. 

• Der ønskes materet glas i de tre vinduer på den nordvestlige side af bygningen. 
Edith kontakter Svenning vedr. de tre ovenstående punkter. 
 
Lone Hveisel orienteres derefter. 
 
Videre planlægning af "ny plan for kirkegård". Møde den 10. maj kl. 14:00 ved Staby Kirke 2016. 
 
Møbler til tårnrum. Dette sættes i gang 
     
     
5: Orientering ved kontaktperson. Henrik har holdt MUS-samtaler med Kaj og Tim. Henrik har 
derefter kontaktet stiftet for at få fat på reglerne vedrørende blandt andet rammetid, varslingstid for 
den næste måned.   



 
6: Kirkeudvalget, kommende møde 10/5 kl. 14:00 ved Staby Kirke.    
     
7: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
      
 
 8: Orientering ved mødeudvalget. Nedenstående punkter udsættes til fællesmødet.  
     Planlægning af sommerens og efterårets arrangementer 
     Fællesarrangementer udsættes til fællesmødet, herunder kirkehøjskole 
     Spaghetti-gudstjeneste i Staby 
 
9:  Menighedsrådsvalg 2016 
     Oplæg til debat, se nedenstående link. 
     
http://www.menighedsraad.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/2016/160316_Oplaeg_til_debat.
pdf 
 
 10: Evt.  
       
     
9: Lukket punkt 
      
 
 
             
            
 
 
 
 


