Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 26. januar 2016

Referat af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 17.15.
Indledning: Preben
Oprydning: Inge, Inger

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

Det officielle møde starter kl. 18.15
afbud: Jesper Richard

Aftenens debatpunkt: Kommunikationsprojekt – hvordan kan menighedsrådet bidrage?
Oplæg ved Steen
1 Økonomi
1.a Revisonsprotokollat,
beholdningseftersyn pr. 11/12 2015
godkendes. Protokollat vedlagt

1.b Budget 2017. Indledende møde med
provstiudvalget 1/2
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Åby Sogns
Kunstforening om støtte for 2016.
Ansøgning vedlagt sammen med
regnskab.
2.b Ansøgning om dækning af udgifter
ifm. Sogneindsamling d. 12. marts.
Ansøgning vedlagt
2.c Kommunikationsprojekt i Århus
Vestre Provsti. Orientering ved Steen
og beslutning om deltagelse fra
menighedsråd
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra Udvalget vedr. udvidelse af
Åby. Referat af 1. møde vedlagt

Godkendt og underskrevet.
Det undersøges, om et menighedsråds
medlemmer hæfter personligt for
menighedsrådets handlinger ift økonomiske
dispositioner.
Mødedeltagere: Per, Inger Margrethe og Steen.

Bevilget.

Bevilget.

Knud, Hellen, Inge, Per, Inger og Steen vil gerne
deltage fra Rådet.

Den 27.1 er der en høring vedrørende fase to,
afholdes af fællesrådet, AktivÅby og magistraten.
Vi er desværre ikke inviteret.
Kirkefondets generalsekretær Henrik Bundgaard
Nielsen er kontaktet og kommer gerne for at
afklare, hvad Kirkefondet kan hjælpe os med.
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3.b Nyt fra gudstjenesteudvalget.
Referat vedlagt.
3.c Frivilligfest torsdag d. 28/1
3.d Nyt fra AV-udvalget

3.e Nyt fra flygel fundraising-udvalget

3.f Nyt om menighedsrådsvalg v. Steen

3.g kirkebygningsudvalget

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Status og orientering fra Berit

Referatet uddybet, især ang. det nye tilbud i Gl.
Åby om meditation.
Optankerum den 24.2.16 i Åbyhøj kirke.
Tak til alle der har meldt sig. Borddækning kl 13.30.
Der er pt 66 tilmeldt.
Oticonfonden har givet 75.000kr.
Kabeltrækningen kan der ikke gives tilbud på, da
kirkerummet er anderledes end et alm. hus.
Det er vigtigt at tænke ind, at behov ændres, og at
en senere udvidelse skal være mulig.
Lars Brinck vil søge fonde. Holde
donationskoncerter, en pr halve år.
Der bør oprettes en konto, hvor man kan donere
gaver til.
Steen orienterede. Bredt samarbejde søges på
provstiplan.
Der er åbnet op for, at tidligere deltagere af
forsøget med 2-årig funktionsperiode, kan
fortsætte forsøget. Det skal afklares, om vi ønsker
at benytte os af muligheden.
Dog skal der afholdes traditionelt valg. Derfor skal
der afholdes et opstillingsmøde, evt.
sammenfaldende med det årlige
orienteringsmøde. Mødet afholdes tirsdag den
13.9.16.
Valgkursus den 15.6 i Beder sognegård for
valgudvalg.
Møde afholdt i dag. De nye køretøjer på
kirkegården besigtiget. Succes.
De bænke fra Åbyhøj kirke, der er taget ned er p.t.
oplagret i kælderen.
Køkkengulvet på Chr Winthersvej er pt brudt op
for at blive lagt om efter brud på gulvvarmerør.
Provstesyn på vej. Enten den 24.- eller 26.5.
Menighedsrådet har modtaget brev ang dårlige
adgangsforhold ved Gl Åby kirke. Formanden
svarer skriftligt.
Berit takkede for den nye opgave.
Indkøringsfase, hvor alle skal vænne sig til den nye
situation. Der er byttet kontorer.
Initiativ til en medarbejderdag, hvor vi skal arbejde
med internt samarbejde. Tirsdag den 2.2.16 fra kl
8-15.30. Udgangspunktet for dagen er visionen.
Berit er, som noget af det første, gået i gang med
MUS-samtalerne.
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5 Orientering fra præsterne
Der er i år tilmeldt 38 minikonfirmander fra Åby
skole.
På lørdag har vi Gospeldag med konfirmanderne
fra flere sogne. Der er åben koncert kl 16.00 i
Skjoldhøj kirke.
6 Orientering fra menighedsplejen
6.a Bestyrelsesmøde i menighedsplejen
d. 14/1. Referat vedlagt. Opfordring
til at hjælpe ved basaren.

7 Medarbejdernes 10 minutter
7.a Opfølgning om punktet vedr. brug af
P-pladsen foran Åbyhøj Kirke fra
november-mødet
7.b Mulighed for nattelogi for hjemløse i
krypten.

8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Orientering fra fyraftensmøde i
provstiet d. 18/1 ved Steen

8.b Biskoppens nytårshilsen
8.c Invitation til temaften med den nye
biskop 1. marts fra Kirkefondet

8.d Henvendelse fra FDF Hasle-Åbyhøj
om samarbejde
8.e Kurser fra menighedsrådsforeningen

Underskuddet i menighedsplejen er stigende.
Derfor hæves brugerbetalingen og ved de
arrangementer, hvor der nu er gratis bespisning,
opfordres menighedsplejen til at indføre betaling.
Ved basaren den 12.3 mangles ledige hænder. Der
er informationsmøde den 27.1 kl 15.00. Man kan
melde sig til Ulla og få tildelt en opgave.

Sagen bortfaldet.

Tanken var, at vi kunne tilbyde Kirkens Korshær et
opvarmet rum i kirkens krypt. Det er siden
forslaget blev stillet kommet for dagen, at KK ikke
mangler lokaler. Emnet er ikke debatteret, men
kan tages op senere, hvis det bliver aktuelt.
Vivian er ansat som gartnermedhjælper på deltid.
Hilse fra gartnerne. Vi hilser tilbage.

Øget samarbejde mellem kirkekontorerne ved
sygdom og ferier var oppe, men vi har på bedste
vis løst opgaven her.
Hvordan får vi hjulpet de nye menighedsråd i gang
efter valget? Gerne fælles, men ellers lokalt.
Findes på DAP.
Invitation på DAP. Invitationen skal med referatet
ud! tilmelding til stejner@stofanet.dk. Kirkekassen
betaler, hvis man tilmelder sig som Åby sogn og
beder Kirsten sende fælles regning.
Vi vil gerne samarbejde.
Datoer:
10.2.16 kl 19.00 i Helligåndskirken, den årlige
generalforsamling i Distriktsforeningen. Der skal
vælges delegerede til Landsmødet. Jesper deltager
og der er plads til flere!
15.8.16 arrangement i Kringlen i Borum, hvor
Anders Bonde taler.

9 Meddelelser
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10 Efterretningssager
11 Eventuelt
Indkøb af model af Åby krucifiks i Katolsk Infobutik.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Folkekirkesamvirkets generalforsamling. Indkøb af
krucifiks til Åbyhøj kirke over lyssten.
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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

Jørgen Jensen

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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