Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 26. april 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. april 2017 kl. 17.15.
Indledning: Per
Oprydning: Thorkild, Preben

Det officielle møde starter kl. 18.30

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: Ny udvalgsstruktur: Kulturudvalg. Hvad vil vi med det og hvad skal
det levere?
1 Økonomi
1.a Budget 2018. Fremlæggelse og
Niels Nielsen gennemgik budgetforslaget, som
godkendelse. Budgetforslag
herefter blev vedtaget. Åby sogns menighedsråd,
fremsendes senere
CVR-nr. 57988711, budget 2018, Bidrag budget
afleveret 25-04-2017 14:33
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning om kunstinstallation i og
på Åbyhøj Kirke. Ansøgning vedlagt

2.b Beslutning om evt. udskiftning af
Churchdesk med DKM/Kaboo på
budgetsamråd. Oplæg ved Steen og
Inger Margrethe

2.c Deltagelse i fælles aktivitetskalender
for Åbyhøj. Henvendelse vedlagt

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Udvalg vedr. brug af kirke og
sognegård – status – seneste referat
vedlagt
3.b Torvedag 2017. Hvad skal vi have
med på Torvedagen? Nedsættelse af
udvalg.

Vi har læst ansøgningen med interesse og ønsker
mere information om projektet. Steen giver svar
til ansøgerne, og Preben og Karsten aftaler et
møde.
ChurchDesk vil ikke forlænge den nuværende
aftale og varsler store prisstigninger. Derfor søges
der efter andre udbydere. DKM har givet tilbud og
præsenteret deres Kaboo-løsning, der har
undergået en videreudvikling, siden vi brugte det
sidst. Personalet hilser et skifte til Kaboo
velkomment og vil gerne byde ind på at være
testsogn i efteråret 2017.
Det blev besluttet at støtte skiftet til DKM/Kaboo
og at vi byder ind på at være testsogn. Inger
Margrethe og Kirsten melder tilbage til provstiet.
Vi hilser initiativet meget velkomment, og det blev
besluttet at tilslutte sig den fælles kalender. Steen
giver besked.

Menighedsrådet afventer retningslinjer og
ansøgningsskema fra udvalget. Steen aftaler med
de faste brugere.
Torvedag er lørdag d. 19. august, hvor vi har stand
i samarbejde med Menighedsplejen. Alle bedes
overveje til næste møde, hvad standen skal
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rumme og at gå med i udvalget. Kurt og Per
tilbyder deres hjælp ift. det praktiske.
4 Orientering fra kontaktperson
4.a Ansættelse af kirketjener

Jakob Mathiassen er ansat og tiltræder som
kirketjener pr. 1. maj 2017.

5 Orientering fra præsterne
Susanne er pt. deltids sygemeldt.
Vi afventer svar fra provstiudvalget vedr.
reformationsprojektet om gudstjenesteudvikling.
6 Orientering fra menighedsplejen
Der blev afholdt årsmøde d. 23. april. Referat fra
årsmødet sendes med dette referat rundt.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Der er hilsen fra gartnerne, som opfordrer til at
tage en gåtur på kirkegården.
Der har været foretaget droneflyvning over
kirkegården for at optage et oversigtsbillede mhp.
registrering af gravsteder.
Der er hilsen også fra kontorgangen. Der er en
ledig rute som kirkebladsomdeler.
Ny katafalk er leveret og taget i brug og fungerer
glimrende.
Vi ser frem til samarbejdet med Jakob
Mathiassen.
8 Menighedsrådets 10 minutter
Intet af bemærke.
9 Meddelelser
Kursustilbud fra Silkeborg Højskole i samarbejde
med Landsforeningen. Program kan rekvireres hos
Steen.
Per orienterede om Folkekirkemødet, der
afholdes i Aarhus d. 26. august ifbm. Aarhus
festuge. Læs mere på
http://www.menighedsraad.dk/nyhedsvisning/ne
ws/detail/News/folkekirkemoedet-rykker-tilaarhus/
10 Efterretningssager
Intet at bemærke.
11 Eventuelt
Intet at bemærke
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Brug af kirker og sognegård
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per Sjørup Godsk

Preben Søren Riis

Thorkild Ibsen

Inger Johansen

Henrik Juhl

Kurt Dam Jensen

Jesper Richardt

Inge Nedergaard Sørensen

Karen-Lis Brinck Kristensen

Hellen Waldstrøm

René Graabæk Rasmussen
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