00Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 1.marts 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 17.15.
Indledning: Karsten
Oprydning: Kurt, Jesper

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: Steen er inviteret til at deltage Biskoppernes udvalg om
gudstjeneste. Orientering ved Steen, debat og input til oplæg
1 Økonomi
1.a Regnskab 2016 - status
I.a.b. Behandles på næste møde.
1.b Budget 2018 – der er
Den udmeldte budgetramme for Åby sogn for
økonomiudvalgsmøde d. 15/3.
2018 er præcis den samme som i 2017.
Budgetønsker til udvalget senest d.
Husk at deadline for ønsker til budget 2018 fra
13/3
udvalg og andre er 13/3.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Åby sogns
kunstforening om støtte for 2017.
Ansøgning + regnskab vedlagt
2.b Ansøgning fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter om støtte til
kommunikation om dåb på
hjemmesider. Ansøgning vedlagt.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Orientering fra diakoniudvalget.
Referat af møde vedlagt

3.b Nyt kolonihaveudvalget. Møde med
bestyrelsen ang. kloakering.
Orientering v. Steen

Ansøgningen blev imødekommet og kr. 3000
bevilget. Steen attesterer ansøgning mhp.
udbetaling.
Inden vi behandler ansøgningen, skal vi have
afklaret indholdet og andre lignende projekter.
Susanne og Thorkild kontakter DKM, og Karsten
kontakter Aarhus Vestre Provsti vedr. tilsvarende
materiale.

Referat fra møde i diakoniudvalget sendes ud
sammen med dette referat. Udvalget har
konstitueret sig med Inge Nedergaard som
formand. Husk Diakoniens dag 21. marts, hvortil
der er inviteret bredt.
Som jordejere er vi ansvarlige for kloakeringen ift.
Kommunen, men lejekontrakten forpligter
kolonihaveforeningen til selv at forestå
kloakeringen. Fristen for kloakering er 2021.
Kolonihaveforeningen har forespurgt, om
menighedsrådet kan varetage finansieringen.
Sagen ligger pt. hos provstiudvalget, hvor vidt
menighedsrådet i givet fald kan overtage ansvaret
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3.c Udvalg vedr. brug af kirke og
sognegård. Opfølgning fra januarmødet
3.d Nedsættelse af udvalg til fælles
grillfest. Forslag til dato: torsdag d.
8/6

for finansieringen af kloakeringen. Det vil i givet
fald kræve en ny lejekontrakt. Vores
udgangspunkt er, at kolonihaveforeningen selv
skal finansiere kloakeringen jf. lejekontrakten. I
første omgang kontakter Steen Landsforeningen
for at have juridisk rygdækning. Desuden afventer
vi svaret fra provstiudvalget.
I.a.b. siden sidste møde. Steen og Karen-Lis
arbejder videre.
Tanken med grillfesten har været et uformelt
koncept, at menighedsråd og ansatte mødes først,
og ledsagere inviteres til spisning. Da mange i
menighedsrådet er forhindrede d. 8/6, er der brug
for at finde en ny dato. Udvalg blev nedsat
bestående af René og Preben. Det vil være dejligt,
hvis et par ansatte vil gå med i udvalget. Forslag til
menu: Helstegt pattegris.

4 Orientering fra kontaktperson
Der bliver arbejdet med ansættelsesprocedure og
jobannonce for kirketjenerstillingen. Ny
kirketjener forventes ansat pr. 1/6. I perioden
mellem Milas fratrædelse og 1/6 er der hyret
medhjælp til kirketjenerne.
5 Orientering fra præsterne
Den russisk-ortodokse menighed, der låner Gl. Åby kirke efterspørger muligheden for at
have en fast lørdag i måneden, hvor de disponerer over kirken. Vi har mulighed for at
tilbyde dem, at de kan disponere over kirken en lørdag efter kl. 16.30. Idé til kommende
kirkeblad: Interview med den russisk-ortodokse menighed.
Minikonfirmander og konfirmander er i fuld gang.
Vi havde en skøn fastelavnsfest i søndags med 125 deltagere.
6 Orientering fra menighedsplejen
Der er basar lørdag d. 18. marts. Der uddeles
postkort ved Kvickly lørdag d. 11. marts. Praktisk
hjælp og lopper modtages gerne! Mød op og vær
med til at gøre det til den god dag.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Inger Marie har ferie. I.a.b.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Opfølgning på weekenden i Grenå.
Vi skal huske at sætte visionen i spil på vores
Punkter fra mødet søndag.
møder.
8.b Forslag om årshjul og ændret
Steen fortalte om sine overvejelser omkring, at
dagsorden – oplæg v. Steen og evt.
dagsordenerne tilpasses et årshjul og prioriteres
debat i marts
efter forskellige emner hen over året. Herunder at
udvalg/arbejdsgrupper kommer på besøg og er
med til at sætte forskellige dagsordener. På de
møder, hvor Berit deltager som daglig leder, må
det personalemæssige og visionsarbejdet
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8.c Orientering fra distriktsforeningen

9 Meddelelser
9.a Invitation til EdCamp d. 11/3

prioriteres. Steen arbejder videre og kommer med
et udspil til drøftelse.
Per orienterede fra generalforsamlingen i
Distriktsforeningen. Per sidder fortsat i
bestyrelsen, og Jesper er delegeret til årsmødet.
”Hvad vil vi med skolen?” Invitation til Edcamp,
der har til formål at inspirere byens politikere ift.
fremtidens skole.

10 Efterretningssager
I.a.b.
11 Eventuelt
Det var spændende at deltage i ”Befri
gudstjenesten”. Præsterne sender et brev til Poul
Henning Bartholin og udtrykker menighedsrådets
opbakning.
Der er sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
d. 12. marts. Der er brug for flere indsamlere.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Udvalg vedr. brug af kirke og sognegård
Årshjul og skiftende dagsordener
ChurchDesk
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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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