Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 29. august 2017

Referat - offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 29. august 2017 kl. 17.15.
Indledning: Inger
Oprydning: Karsten, Susanne

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: Forsøg i Folkekirken. Orientering ved Steen og debat. Hvis vi skal
med i forsøgsordning 4-8 er ansøgningsfrist d. 1. oktober
0
0.a Karen-Lis Kristensen har bedt om at
udtræde af menighedsrådet. Hanne
Kidmose er 1. stedfortræder
1 Økonomi
1.a Beslutninger fra budgetsamråd 22.
juni. Orientering v. Steen

1.b Revisionsprotokollat for regnskab
2016 fremlægges og underskrives af
formand/kasserer. Protokollat +
revisonspåtegning vedlagt
1.c Budget 2018 godkendelse. Det
endelige budget er vedlagt
1.d Kvartalsrapport 2. kvartal 2017.
Kvartalsrapport + budget/formål
vedlagt
1.e Bilag til regnskabsinstruks til
godkendelse. Bilag vedlagt.
1.f Godkendelse af, at Kirkekasserer
Vest indgår i Kirkeministeriets forsøg
(forsøgsramme 3).
Godkendelsesbrev vedlagt

2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning om tilskud fra
Lokalhistorisk Studiekreds.
Ansøgning vedlagt.

Karen-Lis’ beslutning blev taget til efterretning.
Stor tak til Karen-Lis for indsatsen, velkommen til
Hanne Kidmose.

Steen orienterede om budgetsamrådets vigtigste
beslutninger, herunder at skifte til Kaboo’s
kalender-system. Der planlægges en temadag for
provstiets menighedsråd lørdag d. 13. januar kl. 915.
Revisionsprotokollatet, der er uden
anmærkninger, blev fremlagt for menighedsrådet.

Taget til efterretning.
Kvartalsrapporten blev fremlagt og taget til
efterretning.
Regnskabsinstruksen blev godkendt.
Kirkeministeriet har accepteret KKV’s bestyrelses
ansøgning om at indgå i Kirkeministeriets
forsøgsordning – under forudsætning af alle MR’s
godkendelse. Åby sogns menighedsråd godkender
dette.

Ansøgningen blev imødekommet – 3000 kr. blev
bevilget. Karsten aftaler med Niels, hvordan
beløbet udbetales.

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 29. august 2017, Side 1 af 5

2.b Ansøgning om lån af krypten fra AA.
Ansøgning vedlagt.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Udvalg vedr. brug af kirke og
sognegård – hvordan kommer vi i
mål?
3.b Velkomstfolderudvalg – hvordan
kommer vi videre?

3.c Udvidelsesudvalget – hvordan
kommer vi videre? Om
antropologiske data samt invitation
til konference (vedlagt)

3.d Status på sag omkring kloakering af
kolonihaver. Orientering ved Steen
3.e Bygningsudvalget:
- Synsrapporter (vedlagt)
- Kloakering på Kærvej 3A
(vedlagt)
- Udlejning af Gefionsvej
under Inger Margrethes
orlov.

Ansøgningen blev imødekommet. Krypten udlånes
hver torsdag aften. Karsten aftaler med Kirsten
vedr. nøgleudlån.

I udvalget sidder nu Inger, Jette, Kirsten og Berit.
Steen følger op på de faste brugere. MR beder
Berit indkalde til næste møde.
Fællesrådet barsler også med et materiale til
omdeling hos nyligt tilflyttede. Thorkild følger op.
Steen har udkast til brev liggende.
Velkomstbrev og relevante foldere skal med
næste kirkeblad ud. Deadline er sidst i nov. Vi skal
huske at informere kirkebladsuddelerne.
Esben Thusgaard har gjort opmærksom på, at der
er blevet ansat en antropolog i projekt ”Kirke i
byen”, som vi også kan trække på. Steen inviterer
vedkommende.
Susanne gør opmærksom på, at Brabrand kommer
til at stå i samme situation med Tulip-grunden, der
bebygges i 2018. Måske vi kunne inspirere
hinanden. Steen kontakter Brabrand.
Det blev drøftet at leje et lokale i det nye
boligområde. René og Susanne arbejder videre.
Se invitation til konference 11. november om at
være kirke midt i en by-udvikling. Tilmeldingsfrist
25. okt. Susanne og Karsten er forhindrede.
Susanne tjekker, hvor mange hvert sogn må
sende.
Kolonihaveforeningen arbejder nu selv videre med
en finansieringsplan for kloakeringen.
Se de vedlagte synsrapporter fra foråret.
Bygningsudvalget arbejder videre med de
arbejder, der er sat til udførelse i 2017.
Der skal afsættes penge i budget 2019 til
separationen af kloak på Kærvej 3A.
Bygningsudvalget indhenter tilbud.
Præsteboligen på Gefionsvej står tom under Inger
Margrethes orlov frem til 31.07.18 og MR får
derfor ingen lejeindtægt.
Steen undersøger, hvad Inger Margrethes husleje
har været. Kurt undersøger fremleje gennem
universitetet. Ellers indrykkes annonce i avisen.
Udlejningsperioden er 01.10.17 til senest
01.07.18.
Forslag til udvendig skiltning på sognegården blev
fremlagt og drøftet. Vi foretrækker bogstaver
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3.f Menighedsmøde 2017. Det skal vi
afholde – hvornår og hvordan gør vi?

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Nyt om ansættelse af organistvikar

uden hvid baggrund direkte på træværk mod
kirkegården og på mur th. for indgangsdøren mod
C. A. Thyregods Vej. Bygningsudvalget indhenter
alternativt forslag fra et skiltefirma. Overvej gerne
belysning af skiltene.
Susanne og Karsten tager med til personalemødet,
om menighedsmødet kan ligge i forlængelse af
fællesspisningen d. 13.11 om aftenen. Skal
koordineres med madholdet.

Henrik orienterede om, at der har været 3
måneders opfølgningssamtale med Jakob, som er
kommet rigtig godt i gang.
Berit efterlyser muligheden for at mødes med
forretningsudvalget, når det holder møde.
Jette har 25 års jubilæum 1. november, som falder
sammen med Spil Dansk dagen. Berit foreslår at
kombinere de to ting.
Henrik har orienteret Jette om, hvilke tanker MR
gør sig om arbejdsopgaverne i vikarstillingen.
Stillingens omfang er endnu ikke fastsat. Henrik og
Steen arbejder videre.

5 Orientering fra præsterne
Vi glæder os på Inger Margrethes vegne over at
hun er bevilget orlov. Præstevikar forventes ansat
ca. pr. 1. oktober.
Susanne er pt. 40% sygemeldt på ubestemt tid.
Derfor dækkes 2/3 af bisættelser og begravelser i
september måned på præsternes
rådighedsordning.
Der er pt. indskrevet 82 konfirmander og 10
minikonfirmander.
Projekt Gudstjenesteliv, hvor præster og
musikmedarbejdere deltager, starter 11.
september.
Første Gudstjeneste i den blå time finder sted 24.
september kl. 16.30.
6 Orientering fra menighedsplejen
Næste møde i Menighedsplejen er 14. september.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Der er frivilligfest d. 16. januar 2018 kl. 15.30 –
der er brug for praktisk hjælp på dagen.
Ulla vil gerne udfærdige en beskrivelse af sit
arbejde, som det tegner sig nu. Herefter vil hun
gerne drøfte beskrivelsen på et MR-møde.
Der er travlhed på kirkegården.
Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 29. august 2017, Side 3 af 5

Studieturen d. 10. september er planlagt.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Status på ansættelse af vikar for
Inger Margrethe

8.b Forsøgsordninger for menighedsråd
– skal vi søge og hvis ja, hvilke?

8.c Besøg fra Folkekirkens Familiestøtte
– debatpunkt i september?
8.d Valgmøde med valg af provstiudvalg

Der afholdes MR-møde d. 7. september kl. 17,
hvor ansøgninger gennemgås mhp. at MR kan
udtale sig. Af hensyn til spaghettigudstjenste
kontakter Steen Esben og hører, om mødet kan
rykkes til kl. 17.30.
MR/præster sørger selv for at afholde
indsættelse, som planlægges til søndag d. 1.
oktober.
Det blev besluttet at ansøge om at gå med i
forsøgsordning nr. 7 (udvalgsmodellen). Steen
udfærdiger udkast til ansøgning til næste MRmøde.
Folkekirkens Familiestøtte vil gerne holde et
oplæg ifbm. septembers MR-møde. Varighed 45
min. Susanne svarer.
Per deltager i opstillingsmødet til provstiudvalget.
Indkaldelse til valgmøde følger. Per følger op.

9 Meddelelser
Der blev uddelt notater fra Folkekirkemødet.
Der afholdes kursus vedr. Den digitale
arbejdsplads d. 2. oktober.
Landsforeningen arbejder fortsat med alternative
modeller for afholdelse af MR-valg.
10 Efterretningssager
I.a.b.
11 Eventuelt
I.a.b.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Ansøgning til forsøgsordning

Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per Sjørup Godsk

Preben Søren Riis
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Thorkild Ibsen

Inger Johansen

Henrik Juhl

Kurt Dam Jensen

Jesper Richardt

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Hellen Waldstrøm

René Graabæk Rasmussen
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