Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 31. januar 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 17.15.
Indledning: Inger Margrethe
Oprydning: Karen-Lis, Inge

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: Sognemessen på weekenden i Grenå: Gennemgang af og arbejde
med vores 3 stande:
 Hvordan styrker vi frivilligheden? (fra arbejdet i Visionsudvalget)
 Hvordan får vi 90 unge mennesker til at komme i kirken? (Pizzagudstjenester)
 En anden måde at tænke gudstjeneste på (Optankerum)
1 Økonomi
1.a Svar omkring forsikringsforhold.
Flygel og AV-udstyr betragtes som løsøre og er
Orientering ved Steen
derfor umiddelbart dækket af folkekirkens
selvforsikring. Steen nærlæser reglerne ift.
tyverisikring.
1.b Budget 2018 – budgetformøde d. 20. Ordningen fra 2016 med at holde budgetformøder
eller 22/2. Input til budget skal
fortsættes. Åby møder 22. februar. I budget 2018
samles
følges op på div. projekter, som blev identificeret
ved provstesyn. Steen udsender deadline for at
indsende budgetønsker.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ændring til forretningsorden og
forretningsgang – forslag fra
november-møde skal endelig
godkendes.
2.b Ansøgning om dækning af udgifter til
sogneindsamling. Ansøgning vedlagt
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra Åby Udvidelsesudvalget: Fase
2 er nu i høring. Vi skal koordinere
høringssvar

Forretningsordenen blev godkendt.

Ansøgningen blev imødekommet.

Udviklingsplan for hele brokvarteret er pt. i
høring. Steen sender linket rundt. Åby
udvidelsesudvalg mødes og svaret koordineres
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3.b Nyt fra udvalget vedr. anvendelse af
kirken. Oplæg til debat og beslutning
vedlagt

3.c Nyt fra kolonihaveudvalget.
Henvendelse vedr. kloakering.
Orientering v. Steen
3.d Nyt fra Kirke- og bygningsudvalget.
Referat følger

3.e Valg af kirkebladsredaktion

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Nyt fra Berit

med øvrige interessenter. Høringsfristen er 10.
marts.
Velkomst-udvalget bedes være opmærksom på, at
de første 100 lejligheder er klar til indflytning 1.
juni.
Der er brug for en formalisering af udlån af kirker
og sognegård samt håndhævelse af eksisterende
aftaler.
Udvalget arbejder videre med at udarbejde
kontrakter, fastsætte terminer og øvrig
ansøgningsprocedure vha. et ansøgningsskema,
fastsætte lånevilkår samt nedfælde overvejelser
omkring prioritering.
Steen kontakter faste brugere for at tilvejebringe
eksisterende aftaler, som genforhandles.
Per, Susanne og Inger Margrethe hjælper udvalget
med at lede efter tidligere indgåede aftaler.
Kolonihaveforeningen har anmodet os om et
møde vedr. finansieringen af kloakeringen i og
med, at kloakeringen skal være afsluttet ultimo
2019. Vi henholder os til lejekontrakten.
Jesper orienterede fra udvalgets seneste møde.
Inger Marie refererede fra medarbejderne
generne ved det nuværende gulv på 1. sal, samt at
væggene trænger til reparation og maling.
Udvalget rådfører sig med Poul Kidmose.
Udvalget arbejder videre med en smuk og enkel
skiltning på sognegården.
Udvalget ser desuden på etablering af lys langs
hovedstien på kirkegården.
Opgaven er både redaktionel og praktisk ift.
udarbejdelse af produktionsplan mm. Et udvalg
blev nedsat bestående af Steen, Per, Preben,
Inger, Susanne og Kirsten

Berit orienterede om sit arbejde. Denne omgangs
MUS er næsten gennemført. Opdatering af
førstehjælpskursus ligeså. Sognegårdsværter er
ansat og er kommet godt i gang. Siri, der har
været i praktik, er ansat 6 mdr. i et flexjob-forløb.
Arbejdstilsynet har tildelt Åby sogn en grøn
smiley.
Forløbet i 2016 med Job & trivsel var givende og
har givet en forståelse for helheden i
medarbejderflokken. Det har konkret givet udslag
i ændrede møderutiner – fx ift. planlægning og
evaluering. Medarbejderne arrangerer fire årlige

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 31. januar 2017, Side 2 af 5

medarbejder-samlinger for hinanden for at styrke
trivslen.
4.b Orientering fra Henrik

Henrik takker for velkomsten fra medarbejderne
og glæder sig over samarbejdet med Berit. Henrik
planlægger at tage en runde blandt
medarbejderne for at få indblik i den enkeltes
arbejdssituation.
Kirketjener Mila Flink har indleveret sin opsigelse
pr. 31. marts 2017 mhp. at gå på pension. Der blev
nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Henrik,
Berit, Steen og Susanne. Inger Marie og Anette
høres.

5 Orientering fra præsterne
Husk Diakoniens Dag tirsdag d. 21. marts kl. 17.00
Tusind tak til alle for den store indsats i forbindelse med Frivilligfesten. Det blev en dejlig
dag!
Konfirmanderne har været på besøg i Ungdomskirken
Gudstjenesteudvalget havde en fantastisk kursusdag i Sdr. Bjert, hvor vi fik mange nye
ideer til arbejdet med gudstjenestefornyelse.
6 Orientering fra menighedsplejen
Ulla har fået mange positive tilbagemeldinger fra
deltagere i Frivilligfesten.
Menighedsplejen har i år valgt at have fokus på
besøgstjeneste – og samtidig stadig have fokus på
nye frivillige.
Der er basar lørdag d. 18. marts. Henvend jer
meget gerne til Ulla, hvis I vil give en hjælpende
hånd på dagen eller med forberedelse, eller har
forslag til et underholdende indslag.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Inger Marie hilser fra medarbejderne og siger tak
for en god oplevelse i forbindelse med julefrokost
og julegaver.
Gartnerne er allerede nu godt med på kirkegården
og med praktiske opgaver p.g.a. det milde
vintervejr.
På kontorgangen glæder man sig over de tiltag,
som Henrik Andersens konsulentbistand har
bevirket.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Menighedsrådsweekend i Grenå.
Aftaler om transport, grupper,
sognemesse og andet

Hvem kører:
Inge
Inger
Preben
Per
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Der er afgang fra Sognegården 16.30
Per henter Jesper kl. 16.00 og Thorkild – disse
møder ikke i Sognegården.
Medarbejderne kommer med et udspil til dato for
grillarrangement til sommer, og der nedsættes
udvalg på næste menighedsrådsmøde.
Ved Handelsstandsforeningens pensionistfest 19.
februar deltager Steen med et indslag om
menighedsrådets arbejde – husk at fortælle om
basar. Per formidler kontakt til arrangører
Distriktsforeningen holder generalforsamling 27.
februar i Johannesgården.
9 Meddelelser
9.a Husk Befri Gudstjenesten d. 21/2

9.b Der er Stiftsårbøger til alle!
9.c Dåbsfolder. Den er nu kommet.
Indbydelse til Kirkefondets
inspirationsaften

Billetter uddelt – hvis man endnu ikke har fået
billet, men gerne vil have en, skal man henvende
sig til Berit senest tirsdag d. 7. februar
Bøger blev uddelt
Præsterne drøfter, om det er noget vi vil bruge i
vores sogn.
Torsdag d. 2. marts.
Tilmeld jer til kirkekontoret senest mandag d. 20.
februar – der laves samlet tilmelding herfra.
Der er sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag d. 12. marts – meld jer gerne som
indsamlere!

10 Efterretningssager
11 Eventuelt
Hellen opfordrer til, at kalenderen holdes
opdateret på hjemmesiden.
Karen Lis opfordrer til, at vi bruger debatpunktet
til at diskutere gudstjeneste.
Hellen opfodrer til, at vi laver en lokal udgave af
kirkestafet.
Karen Lis: Kunne man lave en lokal kirke- og
kulturuge? Gerne i samarbejde med andre lokale
aktører?
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Opfølgning på udvalgsarbejde om brug af kirke og
sognegård.
Nedsættelse af udvalg til grillarrangement
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