Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 23. februar 2016

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 17.15.
Indledning: Kurt
Oprydning: Jesper, Jørgen
Afbud: Jesper

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

Aftenens debatpunkt: Hvor er vi henne med visionen? Hvornår har du sidst oplevet, at
visionen har spillet ind? Er der områder, der trænger til en revision? Oplæg ved Steen
1 Økonomi
1.a Regnskab 2014 er godkendt og ligger
klar i dataarkivet. Provstiets
bemærkninger skal endeligt
godkendes af MR.
1.b Regnskab 2015 - status
1.c Budget 2017 – processen er i gang.
Budgetønsker skal være inde inden
25/4. Budgetsamråd d. 15/6
2 Indstillinger til beslutning
2.a Oplæg om mindesammenkomster.
Debat og beslutning. Oplæg fra
Kirsten Pallesen vedlagt

2.b Udlån af sognegården til
arrangementer for Hasle Kirke, mens
de bygger sognegården om. Oplæg
ved Steen
2.c Ansøgning fra Jette Prip Jensen om
deltagelse i DOKS årskursus.
Ansøgning vedlagt
2.d Indkøb af Åby-krucifiks – oplæg ved
Susanne

Opfølgning fra sidste møde pkt 1a: provstiudvalget
oplyser, at menighedsrådsmedlemmer ikke hæfter
personligt ved bankkrak.
Menighedsrådet er bekendt med at regnskabet for
2014 er afsluttet i provstiudvalget.
Tidsplanen holder.
HUSK – budgetønsker! Intern deadline den 15.
marts.

Menighedsrådet takker for henvendelsen.
Brainstorm: Lokaleleje – overvejes om det så skal
gælde for alle udlån? Kunne prissætningen evt
inkludere lokaleleje? Fast kuvertpris per person?
Undersøges hvordan de gør det i andre
sognegårde.
Et Ad-Hoc udvalg nedsat: René, Susanne, Knud.
Steen svarer Kirsten, at vi i princippet er åbne for
at hjælpe. Vi beder Kirsten undersøge, hvorvidt de
andre nabosogne har svaret positivt.
Bevilget.

Vedtaget. Susanne bestiller et krucifiks i Katolsk
boghandel.
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3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Nyt om valget
og beslutning om vi ønsker en 2 eller
4 årig periode.
3.b Bygningsudvalget: Provstesyn d. 26.
maj.

Det er vedtaget på provstiplan at lave en fælles
folder til husstandsomdeling.
Menighedsrådet ønsker, at valgperioden fortsat er
på to år.
Nye låger i Gl. Åby kirke.

4 Orientering fra kontaktperson
Medarbejderdag den 2.2.16 afviklet med stor
succes. Dagen følges op med ”Dryp”.
5 Orientering fra præsterne
”Centrerende bøn” begynder den 6.4 i Gl. Åby
kirke.
Optankerum den 24.2.16 kl 19-21 i Åbyhøj kirke
med forfatter Helle Søtrup og impro-jazz.
6 Orientering fra menighedsplejen
Basar den 12.3.16 kl 10-15.
Ulla har forhandlet ny taxaordning.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra Gartnerne med tak for en god
medarbejderdag. Der ses med forventning frem til
de kommende ”Dryp”.
Det er spændende at arbejde med kommunikation
via Folkekirkeinfo.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Status på kommunikationsprojektet
8.b Kontaktperson og deltager til
Folkekirkesamvirkets
generalforsamling 31/3 kl. 17.00
8.c Nye vedtægter for Århus
distriktsforening. Orientering ved Per
8.d Orientering fra Åby udvidelsesudvalg

Kirkebladsredaktionsudvalgsmøde
9 Meddelelser

Det er besluttet, at der skal arbejdes med en
designlinie og en mere målrettet kommunikation.
Thorkild deltager i Generalforsamlingen. Ulla
spørges af Inger Margrethe om at stå som
kontaktperson.
Der har været afholdt generalforsamling og nye
vedtægter er vedtaget. Jesper er valgt som
delegeret til årsmødet.
Første møde afholdt.
Thorkild skriver et høringssvar ang
bybusforbindelser i sognet mht muligheden for at
komme til sognegård og kirke.

Møde afholdt dd. Der er en ledig rute!

10 Efterretningssager
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
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Punkter til senere møder: bykultur, udvalget vedr mindesamvær,
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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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