Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 26. november 2015

Referat af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 24. november 2015 kl. 17.15.
Indledning: Preben
Oprydning: Susanne, Rene

Det officielle møde starter kl. 18.15
Bemærk, at vi denne dag skal være fuldtallige!
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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: Hvilke opgaver kan vi samarbejde med andre menighedsråd om?
Oplæg ved Per med udgangspunkt i arbejde i Landsforeningen.
Valg til tillidsposter
Valg af formand (skriftlig afstemning) Steen Røndal Olsen valgt. 11 for og en blank
stemme.
Valg af næstformand (skriftlig
Per Godsk valgt. 12 stemmer for.
afstemning)
Valg af kirkeværge
Preben Riis valgt.
Valg af kasserer
Per Godsk valgt.
Valg af sekretær (bortfalder)
Valg af kontaktperson
Knud Bülow Nielsen valgt.
Valg af bygningskyndig
Bygningsudvalget finder en bygningskyndig.
Valg af underskriftsberettiget
Formand og kasserer.

1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport 3. kvartal 2015.
Medsendt og gennemgås af Niels
Nielsen

Niels Nielsen fra Kirkekasserer Vest gennemgik
kvartalsrapporten. Godkendt.

2 Indstillinger til beslutning
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra diakoniudvalget. Referat af
møde d. 10/11 vedlagt
3.b Nyt fra Åby sogns udvidelse-udvalget

3.c Fra kommunikationsudvalget: Status
på kirkebladsomdeling
3.d Nyt fra AV-udvalget

Forespørgsel gået ud til Markus sogn og Frue
sogn. Markus sogn ikke interesseret pt. Udvalget
indkaldes snarest.
Frivillige har endnu engang delt kirkebladene ud.
Det siger menighedsrådet stor tak for.
Udvalget anbefaler Phonic Ear til at levere lyd,
skærm, teleslynge, kamera løsning til kirken. Pris
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422.000kr + udgift til elektriker. (For den store
løsning).
Næste skridt er at få afklaret, hvad udgiften til
elektriker beløber sig til?
Derefter skal det afklares, hvornår der er råd.
Udvalget opfordres til at arbejde videre, også med
at skaffe midler, bl.a. at søge Oticonfonden.
Behandles som beslutningspunkt ved
januarmødet, eller hurtigst muligt derefter.
Menighedsrådet bakker op om indstillingen og
takker for det store arbejde.
4 Orientering fra kontaktperson
4.a Status på forsøgsordning med daglig
leder

Kontorflytning stort set på plads. Berit er gået i
gang med arbejdet .
Knud har aftalt et ugentligt sparringsmøde med
Berit.

5 Orientering fra præsterne
I Gudstjenesteudvalget har der længe været et ønske om have et meditationstilbud i
sognet. Dette sker, efter et orienteringsmøde med 15 deltagende, i Gl Åby kirke på
mandag den 30.11.15. Det afholdes hver anden mandag kl 17.00. På sigt skal det være et
åbent tilbud, men først skal gruppen etablere sig.
Frivilligfest torsdag den 28.1.16 - Hellen vil gerne deltage i planlægningen. Husk at sætte
kryds i kalenderen.
OpTankerum torsdag den 19.11.15 var en stor succes med fuldt hus og god stemning.
6 Orientering fra menighedsplejen
Julehjælpen uddeles snart.
Ulla er kommet godt i gang med arbejdet.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne. De er snart færdige med
årets grandækning. Julekrybben er flyttet og klar
til at blive udsmykket af minikonfirmanderne og
børnekoret igen i år.
Michael har fået på skrift, at P-pladsen foran
kirken ikke er en offentlig p-plads.
Michael beder menighedsrådet tage stilling til, om
dette skal håndhæves. Michael bedes om at
udfærdige et oplæg til drøftelsen.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Åbyhøj kirkes 70 års fødselsdag 1.
søndag i advent. Hvad gør vi?

Flag i runddelen. Skal bestilles ved frisør Jens.
Thorkild spørger. Natkirkens flag skal blive
stående.
DAP har en orientering om, at en journalist fra JP
har bedt om aktindsigt ang. udbetaling af
honorarer landsdækkende.
Kirkefondet spørger, om vi vil være med i Åben
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kirke-folderen igen i år. Kirsten bedes tilmelde os.
9 Meddelelser
10 Efterretningssager
10.a Dækning af omkostninger til
personalejulefrokost d. 18/12.

Taget til efterretning.

11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
P-pladsens brug. AV-midler.
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen
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