Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 20. januar 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl.17:15
Indledning: Inge
Oprydning: Henrik, Inger

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: Oplæg om menighedsrådets arbejdsgiveransvar v/Berit
1 Hovedtema
1.a Budget 2019 – Budgetformøde i
Brabrand d. 7. februar. Input til
deltagere

1.b Nyt fra daglig leder v. Berit. Herunder
oplæg om visioner for samarbejdet i
huset

Steen, Preben og Thorkild mødes med
Provstiudvalget d. 7. februar. Mulige
fokuspunkter: Udvidelsen af Åby sogn,
renovering/udvidelse af køkkenet, kloakering,
flere kontorer.
Ud fra forsøgsordningen er målet at inddrage
udvalgene mere i budgetlægningen.
Siden Henrik Andersen fra Job & Trivsel var i
huset i 2016 har der været fokus på trivsel. Der er
lavet et årshjul med forskellige
samarbejdsarrangementer hen over året. Både
noget socialt og noget fagligt.
Berit starter MUS-samtaler på kontorgangen
indenfor kort tid – Michael er i gang på
kirkegården. Henrik deltager ikke i MUSsamtalerne men kan se MUS-skemaerne.
Johanne Stage er ansat som koordinator for
minikonf. Cordelia Johnston er timelønsansat til
PR-opgaver, mens kirkekoordinator-stillingen er
vakant. Vi kender dem i forvejen som frivillige.
Jakob udvikler på et café-koncept, hvor
sognegården åbner dørene i første omgang en
formiddag om ugen for en snak eller en aktivitet.
Et par frivillige er i spil. Jakob har udarbejdet et
notat. Husk at søge §18- midler - ansøgningsfrist
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hhv. 1. marts/1. sept. – Thorkild er gerne
behjælpelig. Desuden er der mulighed for at søge
Åbyfonden. Vigtigt at bemandingen i cafeen er
klædt godt på. PR er vigtig – hvordan får vi fat i
de potentielle brugere? Der kommer en
ansøgning om indkøb af nyt inventar. Berit følger
op med Jakob.

1.c Nyt fra kontaktperson herunder
ansættelser og lønforhandling

Vi skal være obs på, at ordningen med daglig
leder løber over en treårig periode og udløber til
november.
De to ansættelsesudvalg til hhv. kirkekoordinator
og rytmisk musikmedarbejder har slået
stillingerne op. Den rytmiske musikmedarbejder
ansættes op til 20 timer. Udvælgelse til samtale
sker 1. marts. Vedr. kirkekoordinator-stillingen
udvælges til samtale 5. februar.
Lønforhandling: Steen og Henrik mødes med
stiftet d. 5. februar.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Beslutninger som følge af
forsøgsordning herunder vederlag til
enkeltpersoner. Oplæg v. Steen

2.b Provstiudvalget foreslår
forsøgsordning om fælles
administration af tjenesteboliger.
Hvad vil vi? Oplæg v. Preben og Steen
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget: bl.a. udlejning af
Gefionsvej og nye møbler i
sognegården

Kirkeministeriet har meddelt, at kirkeværge og
kasserer fortsat kan modtage honorar, når
indholdet af funktionerne er uændret. Det blev
herefter besluttet at fortsætte honorarerne som
hidtil.
Preben og Steen orienterede fra møde i
Møllevang om forsøgsordningen. Det blev
besluttet, at vi ikke ønsker at deltage i forsøget.

Preben udleverede notat og orienterede om
planer for indkøb af nye møbler til sognegården.
Det blev besluttet, at bygningsudvalget kan sætte
indkøbet i værk.
Præsteboligen på Gefionsvej er blevet udlejet
indtil 30. juni.

3.b Oplæg fra udvalget vedr. Udlån af
kirke og sognegård. Oplæg til
beslutning vedlagt. Inger
præsenterer.

Der blev bevilget fiberbredbånd til præsteboligen
på Chr. Winthers Vej, og Gefionsvej følger.
Med få ændringer blev retningslinjerne vedtaget.
Steen arbejder videre med at få aftaler på plads
med de faste brugere af kirke/sognegård.

4 Løst og fast
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4.a Afsked med Mads og velkommen til
Christina

4.b Om brug af DAP og Arkiv i DAP
4.c Indbydelse til temamøde om
fremtidens præstestillinger d. 1/3 –
indbydelse vedlagt. Hvem vil deltage?
4.d Nytænkning af kirkefrokoster

4.e Udvendig skiltning på sognegården
4.f Nyt fra Menighedsplejen
4.g Kalenderen under Åbyhøj Fællesråd

Der er blevet sagt tak til Mads både i kirken og til
personalemøde. Menighedsrådet siger tak for
indsatsen og ønsker Mads alt det bedste i
Nørremark sogn.
Pr. 15. februar starter Christina Laursen i
vikariatet.
Per undersøger, hvordan arkiv i DAP fungerer.
Kirkefondet indbyder til møde 1. marts om
fremtidens præstestillinger. Inger deltager.
Ulla efterspørger sparring i menighedsrådet vedr.
fremtiden for kirkefrokosterne. Karsten
orienterer Ulla og tænker med.
Jesper arbejder videre med at indhente tilbud på
forskellige løsninger.
Menighedsplejen afholder årsmøde 22. april.
Findes på Fællesrådets hjemmeside, som vi kan
komme med relevante inputs til – mest med
henblik på at undgå datosammenfald.
www.åbyhøjfællesråd.dk/events/

5 Meddelelser
Der kommer indkaldelse til Distriktsforeningens
generalforsamling, som finder sted 26. februar.
6 Efterretningssager
Intet at bemærke
7 Eventuelt
Intet at bemærke
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder



Café-miljø
Berit forelagde muligheden for at holde
en inspirationsdag for menighedsråd og
ansatte omkring samarbejde og trivsel.
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Mads Djernes

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

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen
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