Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 28. marts 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 17.15.
Indledning: Steen
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: Ændret dagsorden og årshjul for menighedsrådet. Oplæg og debat.
Se oplæg under punkt 8.b
1 Økonomi
1.a Regnskab 2016 gennemgås og
godkendes. Regnskab følger.
1.b Budget 2018 – status og
præsentation af foreløbigt budget og
beslutning om målsætning

Åby sogns regnskab, Åby sogns menighedsråd,
CVR-nr. 57988711, regnskab 2016, afleveret 2803-2017 13:09, blev behandlet og godkendt.
Niels Nielsen gennemgik det foreløbige udkast til
budget 2018. Endeligt udkast behandles på næste
møde.
Visionsudvalget kommer med input til
målsætning.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Tilbud om foto af kirken – tilbud og
anbefaling vedlagt

Gudstjenesteudvikling - indstilling fra
gudstjenesteudvalget

Det blev besluttet at tilkøbe Forlaget Memesis’
slidshow af vores to kirker. Steen orienterer
Kirsten og melder tilbage til forlaget.
Inger Margrethe informerede om et
reformationsprojekt, der handler om
gudstjenesteudvikling med særligt henblik på
dåbsgæster og salmesang. Projektet rammer
tidsmæssigt fint ind ift. evalueringen af den
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nuværende gudstjenesteordning. Projektet åbner
desuden for øget samarbejde på tværs af
provstiet. Det blev besluttet, at vi ønsker at
tilslutte os projektet. Præsterne melder tilbage til
provstiet.
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra bygningsudvalget – referat
følger.

Jesper uddybede referatet og fremhævede
punktet om den langsigtede plan for kirkegårdens
udvikling. Der er syn af kirkens bygninger incl.
præsteboliger d. 3. maj.

3.b Udvalg vedr. brug af kirke og
sognegård - status

Se referat af 14. marts. Formålet er at skabe klare
linjer for alle og at have et værktøj, der kan hjælpe
til at prioritere.
Der arbejdes på et ansøgningsskema for
arrangementer, som man ønsker afholdt i kirke
eller sognegård.
Steen er i gang med at kontakte de, der låner
lokaler fast med henblik på udarbejdelse af
kontrakt. Vi skal huske at tænke ind, hvordan evt.
indtægter på udlån af lokaler skal administreres.
Udvalget opfordrer til, at MR drøfter oprettelsen
af et kulturudvalg.
Niels Nielsen finder de konkrete tal, hvor
honorarer og entré-indtægter deles op på de
enkelte typer af arrangementer og gudstjenester.
Ikke udsendt. Formanden orienterede. Næste
skridt er at kontakte landsforeningens jurister.

3.c Nyt kolonihaveudvalget: Referat fra
deres generalforsamling, svar fra
provstiet og vores svar
3.d Nyt fra grillfest-udvalget

Grillfesten er aflyst i år, med tak til udvalget for
afklaringsarbejdet.

3.e Velkomstfolder til tilflyttere – status
på udvalgets arbejde

Udvalget arbejder.

3.f Diakoniudvalget

Inge blev kontaktperson til Folkekirkesamvirket.
Fokusområde for udvalget blev Ældre fra området
mødes med børnefamilier til fælles samvær og
aftensmad.

4 Orientering fra kontaktperson
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4.a Status på ansættelse af kirketjener

Udvalget har udvalgt 4 til samtaler på mandag.
Henrik har sammen med daglig leder,
kirkegårdsleder og organist i en periode fokus på
sygefravær. Vi ligger under normen.
Organistvikaren har fået fast arbejde, og har
derfor sagt op.

5 Orientering fra præsterne
God temadag med konfirmanderne i dag.
Minikonfirmandafslutning den 9. april kl 14.00 ved
gudstjenesten. Fyraftenssang med brudepar som
særligt inviterede.
6 Orientering fra menighedsplejen
God basar, med godt resultat.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Gartnerne er gået i gang med forårsarbejdet. Og
arbejder med algebekæmpelse.
Gartnerne ønsker at komme på udflugt for alle til
grønne inspirations-haver/parker.
Der er købt rengøringshjælp ind i 7 timer ugentligt
i fbm kirketjenervakance.
Husk – skilt på sognegården.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Beslutning om årshjul og ændret
dagsorden jf. debatten

Punktet på igen ved et senere møde. Steen samler
op på aftenens drøftelse.

8.b Menighedsrådsudflugt 2017 – skal vi
have en sådan?

Forslag: Studietur – Folkekirkens Hus, grønne
inspirationshaver. Udvalg nedsættes – Hellen og
Inge fra Menighedsrådet, og der findes to fra
medarbejdergruppen ved næste
medarbejdermøde.
Steen orienterede om deltagelse i møde ang
liturgiarbejde og autorisation af andre/nye former
inviteret af biskopperne.
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Morten Aagaard kommer på Åby Bibliotek på
torsdag den 6.4.

De nye billeder af menighedsrådet kommer ikke
frem på alle computere. Steen arbejder videre
med sagen.
8.d Distriktsforeningen

Per valgt til formand for Distriktsforeningen. Vi
ønsker tillykke med valget.
Strukturmøde dette år afholdes i Århus Stift i fb
med Festugen. Program følger.
Landsforeningsmøde i maj måned. Per har
opbakning til at promovere vores valgform.

9 Meddelelser
Reklame: Opfordring til at abonnere på
Folkekirken.dk
10 Efterretningssager

11 Eventuelt
Hellen gør opmærksom på, at ikke alt der foregår i
kirken kan findes i kirkens kalender på
hjemmesiden. Det kræver en beslutning, hvad der
skal offentliggøres på vores hjemmeside ifm
udlån. Henstilles til udvalget, at udarbejde
retningslinjer for offentliggørelse på
hjemmesiden.
Der bør arbejdes mere med skiltning ifm
arrangementer.
12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder
Skiltning.
Udvalgsstrukturer/kulturudvalg/koncertudvalg.
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Årshjul.
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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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