
Referat af møde i Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 28. januar 2014 kl.19.00 – 20.00 

i konfirmandstuen i Præstegården. 
 

Til stede: Birgitte, Henning, Edith, Kaj og Ane. 
 
1: Orientering ved formanden. 

 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 21.nov. 2013 og underskrivning i protokol. 
 Post ved Staby Menighedsråd – herunder brev fra provstiet 
Provstiet opfordrer til at alle ansatte får indsendt ferieindberetning for ferie og særlige feriedage. 
Ferieåret udløber den 30. april 2014. 
Thorkild Sohn: Udsendelse af underskriftsindsamling i forhold til stillere til bispekandidat Elof 
Westergaard. 
 

 
2: Orientering ved sognepræsten 
    Gionitter tilbyder et besøg ved en gudstjeneste – skal vi have det?  
   Hvert 4. år er tilrådeligt, Niels Henrik giver besked derom. 
 
   Uge 45 ”Derfor kan vort hjerte glædes”, Kirke, kunst og kultur. Arrangement i Staby – Madum? 
  Musical anbefales. Historier på vers, Lene Ettrup har fået materiale af Niels Henrik.  
Der er også foreslået at lave glasmosaikker, Claus Conradsen fra Tvind som leder/inspirator. 
 
Samarbejde med Birgit Vinge, Brande: ’Kunsten i bevægelse’ 2013 skal videreudvikles, og de 
allerede etablerede arbejdsgrupper fra 2013 skal orienteres. Flere landsbyer skal involveres, og 
arrangementer i 2017 vil løbe af stablen. Menighedsrådene skal inddrages.   
      
3: Orientering ved kasserer 
     Årsregnskab 2012 og budget 2014 er returneret og godkendt. 
 
    Revisorens kommentarer: Vi har 1,2 million på kontoen i Ringkøbing Landbobank. Går banken 
konkurs er det kun de 100.000 euro/ca.745.000 kr. der er sikret.  
Som det ser ud nu ser vi ingen fare, men er opmærksom. Som året skrider frem vil vi få brugt en del 
af pengene. 
 
    Regnskabsinstruks ligger klar til underskrivning – gælder for medarbejderne og 
menighedsrådsmedlemmer. Henning følger op på det. 
 
   Henning har anmodet om et ekstra punkt på dagsorden:  
3a: Indkøb af computer og computerprogram til graveren. Se bilag 1. 
Der er besluttet at købe startsættet (computer m.m.) med program og kursus. Edith, Henning og Kaj 
arbejder videre. 
 
 
Niels Henrik er med i mødet. – Vi går tilbage til punkt 2. 

    
4: Orientering ved kirkeværge 

- Restaurering af dør i sydvendt våbenhus. Er i gang. Muren omkring døren trænger også til en 
reparation, dette bliver gjort. 

- Den vestlige dør slutter ikke helt, det bliver ordnet. 
- Gelænder skal sættes på tremmedøren (indvendigt, når døren er åben, så kan man tage ved der, når man 

går på trappen) i vest, dette sættes i værk. 



- Plan med stibelægning, Edith ringer til Finn S. når vejret er til det. 
- Plastikrør beregnet til el- kabler rundt langs sti skal nedlægges.  
- Korbue istandsættelse. Arkitekt Mogens Svenning er kommet med to forslag til udbedring af 

dette. Den ”billige” løsning 5 – 10.000 kr. vil være fuldt forsvarlig, så det er besluttet, at Edith 
sender denne løsning til provstiet.  

- Stormskade. Vinduet i tårnhuset er færdig og koster 13.800 kr. For isættelse af vinduet: 3400 
kr. Midlertidig afdækning af vinduet:1495 kr.. Alt dette er sendt afsted til forsikringsselskabet. 

- Kaj ønsker at få installeret sms - besked om hvornår varmen i kirken er startet. Brocon 
kontaktes af Kaj.  

- Gulvet i våbenhuset trænger til opfyldning. Kaj har fået opskrift af Svenning hvori forholdet 
med tapetklister og sand er beskrevet. Dette sættes i værk. 

- 12 kistepladser skal nedlægges. 
- Svenning er kommet med et udkast til birumsbygningen, Dette er til gennemsyn. 
- Edith tager foto af kirkesølvet.  
-  

 5: Belysning på eller i Staby Kirke – plan. 
Der er forsøgt med lys indvendigt i kirken i vintermånederne. Skal vi gøre det igen til næste år? Der 
er for få, der har glæde af belysningen i det offentlige rum på denne måde, det skal ikke gentages.  
 
På borgermødet/menighedsmødet den 8. maj skal fremtidige planer forelægges. En 
kirkegårdskonsulent skal se på kirkegården, og her skal belysning, etablering af 
urnegravstedspladser, miljø med træer m.m. med i planen. 
 
 6: Restaurering af - eller restaurering og udvidelse af orglet i Staby Kirke 
Niels Henrik ansøger stiftet om tilladelse til at restaurere orgelet. I samråd med orgelkonsulent 
Svend Prip anbefales vi at bruge den ’billige’ (182.475 kr.) løsning, så orgelet vil bevare dets 
særegne klang.  
 
Henning: Da vi ikke kommer til at bruge alle opsparede 500.000 kr. til orgelet, vil han anmode 
provstiet om at konvertere det resterende beløb til at sætte på konto til birumsbygningen. 
 
Henrik er ankommet. 

 
 7: Orientering ved kirkeudvalget. 
 
8: Orientering ved kontaktperson 
     Organist er ansat – punktet flyttes til fællesmødet. 
     
9: Orientering ved medarbejderrepræsentant. 
     
10: Orientering ved mødeudvalget – kan udsættes til fællesmødet. 
 
11: Evt.  
      Distriktsforeningen forårsmøde d. 13. marts og ”kirkevandring” på klitten d. 21. maj 
      Møde i Ulfborg d. 27. marts, hvor bispekandidat Elof Vestergaard er til stede. 
       
     Kaj får adgang til it - skrivebordet. Birgitte melder ham til. 
 
 
Referent: Ane 
 


