Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, august 2016

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 30. august 2016 kl. 17.15.
Indledning: Inge
Oprydning: Karsten, Steen
Det officielle møde starter kl. 18.15

Afbud: Hellen og Jytte.

1
1.a

1.b

1.c
1.d

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: Overblik over vores tilbud på børn- og unge-området - debat om
ressourcer og prioritering
Økonomi
Referat fra budgetsamråd d. 15/6 og Referat gennemgået. Per og Steen deltager i
indkaldelse til ekstraordinært
ekstraordinært budgetsamråd den 1/9.
budgetsamråd d. 1/9. Begge er
vedlagt.
Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 til
Kvartalsrapporterne for 1. og 2. kvartal
godkendelse. Kvartalsrapport vedlagt gennemgået af Niels Nielsen Kirkekasserer vest og
godkendt af menighedsrådet.
Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 til
godkendelse. Kvartalsrapport vedlagt
Budget 2017 til endelig godkendelse. Budget 2017 gennemgået og godkendt: Åby sogns
Budget vedlagt
menighedsråd, CVR-nr. 57988711, budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 15-08-2016 13:12

2 Indstillinger til beslutning
2.a Velkomstpakke til nye medlemmer i
sognet. Oplæg ved præsterne

2.b Status på de ortodokses brug af Gl.
Åby Kirke og beslutning om det
videre forløb – incl. Beslutning om
evt. husleje. Oplæg ved Karsten

2.c Benyttelse af lokaler samt servering i
forbindelse med

Inger Margrethe fortæller, at det nu er muligt at
se, når folkekirkemedlemmer flytter til sognet. Skal
de tilbydes en velkomstpakke?
Menighedsrådet siger god for ideen. Der skal
arbejdes videre med forslaget. Udvalg nedsattes:
Inger Margrethe, Steen og Inge.
Karsten fortæller, den ortodokse menighed har
holdt gudstjenester i Gl. Åby siden februar. De har
både brugt kapel og kirke. Når rengøring kræves i
kapellet kontakter kirketjenerne menigheden og
får dem til at rydde op, så det er muligt. Karsten
formidler dette.
Knud forelagde udvalgets udsendte skriftlige
oplæg.
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mindesammenkomster. Oplæg
vedlagt

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Endelig
planlægning af orienterings- og
opstillingsmøde d. 13/9

3.b Bygningsudvalget: Orientering om
provstesyn og sag vedr.
parkeringspladsen ved Gl. Åby Kirke

3.c Nyt fra visionsudvalget

3.d AV-udvalget – status på AV-udstyr

Det skal noteres, at der ikke er handicapadgang til
krypten, samt at der kan være 30 personer i
krypten. Vi henviser til Elværket, hvis sognegården
er optaget.
Menighedsrådet bakker op om forslaget.
Arbejdet udspringer af et ønske om at
fremtidssikre det gode arbejde, der gennem
mange år er udført af sognets trofaste
”kaffedame” med begravelseskaffe.

Emner:
Lars – flygel (Steen spørger). Else – børn og unge
(Steen spørger), ældreområdet – Ulla (Steen
spørger), AV- udvalget/Preben, Gudstjeneste –
Solveig (Inger Margrethe spørger). Steen står for
de overordnede orienteringer (økonomi, hvad har
vi arbejdet med, valgprocessen). Disse punkter
tager i alt en time. Derefter opstillingsmøde, som
ledes af Herold.
Forplejning: frugt, småkager, kaffe/the og vand på
borde. Ca 60 personer. Bordopstilling – sildeben i
lokale 1 og 2. Mobiltavlen rulles ind.
Jesper fortalte om et vellykket syn, hvor diverse
fejl og mangler blev fundet. Arbejdet med at
udbedre dette er sat i værk. Ros fra
bygningssagkyndige og provst for generel høj
standard.
En af diskussionspunkterne var, hvorvidt den
gamle toiletbygning kunne indrettes til kapel.
Dette til fremtidig drøftelse.
Problem med byggeplads bag kirkegården på Gl.
Åby, hvor entreprenør uden retmæssig aftale har
benyttet p-pladsen til store maskiner.
Udvalget har, på sit sidste møde, haft besøg af
Martinus Nielsen, frivillig koordinator/daglig leder i
Christianskirken. Det efterfølgende møde
fokuserede på, hvilke aktiviteter der
involverer/ledes af frivillige. Efterfølgende vil
udvalget arbejde med , hvordan vi rekrutterer
frivillige, fastholder frivillige, samarbejder med
frivillige osv.
Udvalgets arbejde skal føre til snakke i
menighedsråd, medarbejdergrupper og evt
kernefrivillige. Alt båret af visionen.
Punktet belyst ved fælles gennemgang i kirken før
mødet.

4 Orientering fra kontaktperson
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4.a Orientering fra Berit

Orientering ved daglig leder Berit Pedersen.
Personalegruppen har gennemgået et forløb med
personalekonsulenter og fortsætter tre gange
endnu.
Mus-samtaler i februar og dette fortsættes med
mini-mus-samtaler sommeren over. Af mere
uformel karakter.
Grundlæggende kursus i ledelse afsluttet.
Daglig leder skal sikre sammenhæng mellem
menighedsråd og medarbejdere.
Kontaktpersonen sparrer med daglig leder.
Tirsdag den 21.2 inviteres alle rådsmedlemmer,
ansatte, udvalgsmedlemmer i Domkirken til
Lutherforestilling.

5 Orientering fra præsterne
Messehaglerne flyttes fra begge kirker til
sognegårdens kælder.
Der indkøbes to Acrylpulte til kirkerne.
Konfirmanderne begyndt. 90 unge fordelt på seks
hold.
Skole-kirkesamarbejdet lokalt styrket.
6 Orientering fra menighedsplejen
Menighedsplejen har 25 års jubilæum den 11.9 og
alle inviteres. Per holder talen fra menighedsrådet.
7 Medarbejdernes 10 minutter
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Torvedagen – hvordan gik det?

Evalueret i medarbejdergruppen. Kan læses i
Churchdesk filarkiv. Vi efterspørger forplejning til
børn/unge (evt. logobolsjer), aktiviteter ved boden
osv. Aktiviteten opprioriteres næste år, 2017.
Udvalg nedsættes i april på menighedsrådsmødet.

9 Meddelelser
Kurser for nye menighedsrådsmedlemmer udbydes
primo 2017
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
April: torvedag.
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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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