Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, oktober 2016

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. oktober kl. 17.00 (bemærk tidspunktet!)
Indledning: René
Oprydning: Inger, René
Det officielle møde starter kl. 18.15
Bemærk at vi mødes kl. 17 i kælderen!
Afbud: Jesper
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2
2.a

2.b

Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af
kristen tro og liv
 vi vil møde hinanden der hvor vi er
 vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
 vi vil forny os uden at miste traditionen

Aftenens debatpunkt: Oplæg og debat ved gudstjenesteudvalget: Fortsættelse fra sidste
møde
Økonomi
En orientering fra kassereren. Det ser fornuftigt
ud.
Indstillinger til beslutning
Ansøgning fra Hanne Høgild om
Bevilget.
dækning af omkostninger ifm.
Indsamling til Kirkens Korshær d.
27/11. Ansøgning vedlagt
Ansøgning fra menighedsplejen om
Bevilget. 12.000kr. Procedure – Per anmoder om
julehjælp – ansøgning vedlagt.
overførslen fra Kirkekasserer Vest.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Orientering om
stedfortræderliste
3.b Nyt fra udvidelsesudvalget
3.c AV-udvalget – status på AV-udstyr og
installation samt drøftelse af regler
for brug af udstyret
3.d Nyt fra Flygeludvalget

Der er fundet fire stedfortrædere.
Udvalget mødes med Esben Thusgaard, der er
udpeget til at arbejde med ”kirke i byen” i Aarhus.
Billede, kamera og lyd er klar til brug. Ang. reglersom udgangspunkt kan private fotos ikke vises på
skærmene.
Tilbud indhentet fra Juhl-Sørensen. Det blev
besluttet at indkøbe pakke 1. Samlet pris 280.000
kr.
1. søndag i advent indvies AV og flygel, og det nye
menighedsråd bydes velkommen ved en lille
ceremoni. De to udvalg tager ansvar for
arrangementet.

4 Orientering fra kontaktperson
Annoncering efter kaffedamer m/k går godt. P.t.
har 10 søgt.
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5 Orientering fra præsterne
Henvendelse fra Torben Jensen,
Gammelgaardsskolen, ang. parkering i
morgentidsrummet 7.45-8.15.
Der er temadag for konfirmander på lørdag. Og
alle er velkomne til Gospelkoncert i Åbyhøj kirke kl.
15.00.
6 Orientering fra menighedsplejen
7 Medarbejdernes 10 minutter
Gartnerne beder hilse. De har det godt og er gået i
gang med grandækningen.
Hilsen fra 1. sal, med tak for godt samarbejde i de
forløbne to år.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Konstituerende møde d. 15.
november kl. 19. Vi skal have taget
billeder af det nye menighedsråd –
hvordan gør vi det?
Inviterer vi stedfortrædere?
8.b Midtvejsmøde i Landsforeningen d.
12/11. Per deltager.
Skole-kirke samarbejdets
generalforsamling
9 Meddelelser

Steen sender indkaldelse ud.
Til novembermødet den 29.11.16 inviteres både
det afgående og det nye menighedsråd.

Inger deltog. Referat foreligger. Det væsentlige –
la’ børnene opleve først og læse tekster bagefter.

10 Efterretningssager
11 Eventuelt
Vores P.R. mht. skiltning har udviklingspotentiale.
Større skilt ved sognegården, evt. banner eller
lysavis på det gamle toilet osv.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Husk håndbogen. PR evt. i fællesskab med andre.
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per S. Godsk

Knud Bülow Nielsen

Preben Søren Riis

Kurt Dam Jensen

Hellen Waldstrøm

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Jytte Krabbe

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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