
Menighedsrådsmøde for Staby menighedsråd 
tirsdag d. 16. april 2013 kl.19.00 – 20.00 

i konfirmandstuen i Præstegården. 
Derefter fællesmøde med Madum kl. 20.00 – 22.00 

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

 
1:- Orientering ved formanden. 

- Godkendelse af referat fra regnskabsmøde/menighedsrådsmøde d. 12/3 2012 og 
underskrivning af protokol. 

- Post 
- Logo for Staby Menighedsråd. Erik Ejegod skal ind på hjemmesiden sammen med 

folkekirkens logo. 
 
2:- Godkendelse af forretningsorden for menighedsrådet 
      Godkendelse af vedtægter for kasserer 
      Godkendelse af vedtægter for regnskabsfører 
      Godkendelse af vedtægter for kontaktperson 
      Godkendelse af vedtægter for kirkeværge 
      Godkendelse af ændringer af vedtægter for kirkeudvalg 
Forretningsorden og øvrige vedtægter godkendes. 

 
 3: Orientering ved sognepræsten 
    Kun punkter, der vedrører Staby kirke og sogn. Punktet kan også udskydes til fællesmøde. 
     
     
4: Orientering ved kasserer 
     Gennemgang af kvartalsrapport. Birgitte og Henning har underskrevet.  
      
5: Orientering ved kirkeværge 
    Ny syddør med automatisk lukning. Ansøgning om etablering af døren er blevet godkendt af 
provstiudvalget. Dette er sendt videre til Ribe Stift. 
 
    Kirkesti: Finn Andreasen:  
450 kvadratmeter til den hele flisegang – 900 kr. pr. kvadratmeter nedlagt plus moms - betinget af 
at bunden er god.  
150 kvadratmeter - 25.000 kr. til græsarealet. 537.500 kr. i alt incl. moms 
Fin S. anbefaler natur/chaussesten – eller en alternativ løsning, der er billigere: cementsten der har 
et skifferagtigt udseende. 
Vi skal indhente pris ved John L. til både den hele og den halve plan.  
Vi skal overveje kun at lave ”den halve sti”. 
    Påmaling af sognepræstens navn på tavle i tårnrum. Lis Nielsen vil gerne male navnet. Edith 
arbejder videre med sagen. 
Lågerne bliver malet inden konfirmationen. 
Spindelen i tårnet skal renoveres. Måske sætte et fluenet i, så slagvandet holdes ude. Der kikkes på 
det til bygningssynet. 
Gravsten, der er forældet, bliver fotograferet af Edith. Disse sættes i en mappe, som kan ligge i 
tårnrummet på stenalteret. Edith arbejder videre. 



Brandalarm, sms skal sendes ud til Bent, Edith, Birgitte og Ane – Henrik arbejder på at finde ud af 
hvem, der har sat dette op. Vi afventer svar fra Knud Anton. 
Gamle, afdækkede kalkmalerier i Staby Kirke findes på fotos, og disse skal sættes ind på 
hjemmesiden. 
      
6: Orientering ved kontaktperson 
    Se pkt. 10. 
Der skal ansættes en graver. 
Organiststillingen skal gennemgås. 
      
7: Orientering ved Bent – medarbejderrepræsentant. 
Blomster – spørge købmanden ang. hvornår der er friske blomster på markedet. – Edith spørger om 
forholdene. 
Tagrender ved graverhuset skal laves.  
Indgangspartiet ved østsiden er lavet med nye planter.  
Bent holder den 30. juni. Ferie bliver afviklet derefter.  
 
8: Orientering ved mødeudvalget 
    Fremtidige aktiviteter – pkt. kan udskydes til fællesmøde. 
    Se også under denne pkt. ved fællesmøde 

 Borgermøde/menighedsmøde d. 15/5 (Birgitte E) 
Aftale med Allan er ordnet, han laver maden. Lillesalen er lejet i følge aftale med Helge 
Thomsen. Borddækning ordner folk i menighedsrådet. Måske Niels Henrik vil fortælle et lille 
foredrag. Birgitte har været i dialog med styringsgruppen vedr. Staby Sogns fremtid. Det være sig 
fx filmklub. Birgitte, Edith og Ane arbejder videre med borgermødet. 
 Udflugt for personale, menighedsråd, frivillige, samt ægtefæller. Stabys tur til at arrangere. 

 
9: Tænding af levende lys i kirkerummet – lysglobe eller andet. 
     Kirkeudvalget kan arbejdede videre med ideen. 
 
10: Lukket punkt. 
 
11: Evt. 
 
       
 
     


