Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 21. november 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. november kl. 17.15.
Indledning: Jesper
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: Orientering om Diakoniudvalgets arbejde.
Diakoniudvalget vil gerne orientere om Åbyhøj hjælper hinanden, Diakoniens Dag 2018 og
debattere mulighederne i dette nye tiltag. Vi vil også høre, hvad I vil byde ind med, som
enkeltpersoner eller menighedsråd.
Som forberedelse kan man læse midtersiderne og løsbladet i det nye kirkeblad.
1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport 3. kvartal 2017.
Niels Nielsen gennemgik kvartalsrapporten til og
Gennemgang ved Niels og
med 3. kvartal. Taget til efterretning. Vi skal være
godkendelse. Kvartalsrapport og
opmærksomme på resultatdisponering. Niels trak
budget/formål vedlagt
hovedlinjer til processen omkring budget 2019 op.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Godkendelse af forsøgsordning og
konsekvenser af denne.
Godkendelsesbrev vedlagt

2.b Endelig fastlæggelse af dagsorden og
årshjul for 2018 og beslutning om
mødedag. Forslag vedlagt

2.c Godkendelse af udvalgsmanual for
2018. Forslag vedlagt

2.d
2.e
2.f
2.g
2.h

Valg af formand (skriftligt)
Valg af næstformand (skriftligt)
Valg af kontaktperson
Valg af bygningskyndig
Valg af underskriftsberettiget

Kirkeministeriet har imødekommet ansøgningen
om at deltage i forsøget omkring
menighedsrådsstruktur. Rollerne som hhv.
kasserer og kirkeværge varetages fremover af hhv.
økonomi- og bygningsudvalget. Steen kontakter
Kirkeministeriet om komplikationerne i det.
Udkast til dagsorden og årshjul fremlagt og
vedtaget.
Efter afstemning blev det vedtaget, at mødedag i
første halvår 2018 fortsat vil være sidste tirsdag i
måneden.
Forslag til udvalgsmanualer blev fremlagt. Til
bygningsudvalgets manual skal tilføjes
præsteboliger. Herefter blev udvalgsmanualerne
godkendt.
Steen Røndal Olsen blev valgt.
Per Godsk blev valgt.
Henrik Juhl blev valgt.
Poul Kidmose blev valgt.
Steen Røndal Olsen og Thorkild Ibsen blev valgt.
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2.i Valg af kirke- og kirkegårdsudvalg

2.j Valg af medlemmer til øvrige udvalg
jf. udvalgsmanual

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Udvidelsesudvalget – sidste nyt

3.b Bygningsudvalget:
- Udlejning af Gefionsvej status
- Udvendig skiltning
- Flytning af hjertestarter,
status
3.c Status på uddeling af kirkeblade

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Ansættelse af organistvikar – kort
status og beslutning om timetal

4.b Lønforhandlinger - orientering

Jesper Richardt, Kurt Dam Jensen, Thorkild Ibsen,
Preben Riis blev valgt. Herudover sidder en
kirketjener og kirkegårdslederen i udvalget.
Visionsudvalg: Steen Røndal Olsen
Gudstjenesteudvalg: René Graabæk Rasmussen,
Inge Nedergaard Sørensen.
B&U udvalg: Inger Johansen
Diakoniudvalg: Thorkild Ibsen, Henrik Juhl, Hanne
Kidmose
Redaktionsudvalg: Per Godsk, Preben Riis, Steen
Røndal Olsen
Kulturudvalg: Inge Nedergaard Sørensen, Preben
Riis, Inger Johansen

Har haft møde med Sanne Andersen Hansen fra
’Kirken i byen’, og der er igangsat en proces: hvem
er de nye i sognet, tilstedeværelse i området.
Gefionsvej: Der er kommet to henvendelser;
Preben arbejder videre med det. Der fastsættes et
forbrugsbeløb, der lægges oven i huslejen.
Skiltning: Intet nyt; udvalget finder dato for møde.
Hjertestarter: Den er kommet op ved siden af
hoveddøren.
Der er nok omdelere. Ruter er blevet delt op, og
man tager imod nye omdelere. Hvis man har for
mange/for få blade, skal omdelerne melde det til
sognekoordinator. Antallet af husstande er
forsøgt estimeret på ny.

Henrik orienterede om status for arbejdet med at
skabe rammer for organistvikar/kirkemusikerstillingen. Rammerne blev godkendt med få
ændringer.
Henrik og Steen orienterede om aktuelle
lønforhandlinger.

5 Orientering fra præsterne
Orientering om uddeling af julehjælp og om
rammerne for uddelinger fra Ravnsø-legatet over
de kommende år.
Signe Randorff stopper som koordinator af
minikonfirmander – Johanne Stage overtager
opgaven.
Fra nytår tegnes abonnement på Salmedatabasen.
6 Orientering fra menighedsplejen
Dåbskludene tages i brug 1. søndag i advent.
7 Medarbejdernes 10 minutter
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Kirkegårdspersonalet er færdige med
grandækning. Jakob Mathiassen har været på 1.
modul af kirketjenerkursus.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Skal vi tage sammen på Svalegangen
og se ”Troen og Ingen”?

8.b Frivilligfest – praktiske opgaver
8.c Status på KaBoo og ny hjemmeside

8.d Tilbud om 360 grader foto af kirken
8.e Vejkirker 2018 – tilmelding

Svalegangen opsætter dramatisering af Søren
Huss’ album om sorg i perioden 27. januar - 23.
februar. Det blev besluttet at gøre det til et
medarbejderarrangement. Grupperabat ved min.
10 deltagere.
Medarbejderne udarbejder en opgaveliste, som
mailes rundt og som man bedes byde ind på.
DKM har holdt kursus for medarbejderne om
kalendersystem. Overgang til Kaboo og ny
hjemmeside sker efter planen 11. december. Der
afholdes kursus i hjemmeside 7. december.
Tilbuddet har ikke interesse.
Vi tilmelder os vejkirkeordningen igen i 2018.

9 Meddelelser
Preben, Kurt og René indhenter tilbud på
forplejning til menighedsrådsmøder.
Landsforeningens kalendere kan afhentes.
10 Efterretningssager
10.a Julefrokost og julegaver til
medarbejdere

Medarbejderne kan afholde julefrokost og der
uddeles julegaver til medarbejderne.

11 Eventuelt
Intet at bemærke.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Forplejning til menighedsrådsmøder
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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

Hellen Waldstrøm

René Graabæk Rasmussen
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