Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 20. oktober 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 17.15.
Indledning: Knud
Oprydning: Karsten, Inger Margrethe

Det officielle møde starter kl. 18.15

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

Velkommen til Inger Marie, som ny medarbejderrepræsentant. Velkommen til provst Esben
Andersen og Lis Glibstrup, provstiudvalgsmedlem, ang pkt 8a.
Aftenens debatpunkt: Menighedsrådsvalg. Overvej inden mødet, om du tænker at
genopstille og hvilke poster, du gerne vil have i det kommende menighedsråd. Oplæg ved
Steen om at skaffe kandidater til valget.
1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport 3. kvartal 2015.
Rapporten er endnu ikke klar, men
rundsendes, gennemgås og
godkendes, hvis den er klar inden
mødet.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Ulla Holmgaard om
deltagelse i Videreuddannelse for
kirke- og kulturmedarbejdere.
Ansøgning vedlagt
2.b Ansøgning fra menighedsplejen om
tilskud til julehjælp. Ansøgning
vedlagt
2.c Ansøgning fra Berit H. Pedersen om
deltagelse i Videreuddannelse.
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra flygeludvalget
3.b Nedsættelse af et visionsudvalg – Iflg.
det vedtagne oplæg om daglig leder
skal hun have et visionsudvalg at
sparre med. Oplæg ved Steen
3.c sognedag den 15.11

Kvartalsrapporten er afsluttet dd, og vil blive
gennemgået af Kirkekasserer Vest ved
novembermødet.

Vedtaget.

Vedtaget. Beløbet forhøjes til 10.000,-kr.

Vedtaget.

Flygelet står i kirken. Lejekontrakten er
underskrevet.
Steen, Knud, Berit og de tre præster. Udvalget er
velkommen til at supplere andre ind.

Program:
Højmesse
Gule ærter og pandekager ved kirkefrokostudvalget
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13.00-13.30 den årlige orientering om
menighedsrådets arbejde. Steen fremlægger. Input
modtages. Bl.a. om det nye brokvarter og valget.
13.30 Hans Dammeyer – foredrag og fællessang.
Kaffe og lagkage.
4 Orientering fra kontaktperson
4.a Status på 3 årigt forsøgsprojekt med
daglig leder

Tilbagemelding fra medarbejdermødet. Det blev
modtaget positivt. Den daglige leder havde behov
for eget kontor, og derfor har kirketjenerne og
Berit byttet kontor.
Knud og Karsten har afholdt møde med bibliotekets
personale, der afviste, at kirken kan have egen
opslagstavle på Biblioteket. Men vi er velkomne til
at hænge op en gang ugentligt på den store tavle.
Udvalgtes arbejde hermed afsluttet.

5 Orientering fra præsterne
Dejlig BUSK gudstjeneste med KFUM-spejderne og et dygtigt band. Natkirke kom også godt i
gang i denne sæson. Rådet opfordres til at kigge ind.
Diakoniens dag har gennem flere år været afholdt i sognet. Dagen falder i 2016 sammen
med fastelavnssøndag. Derfor vil vi foreslå, at dagen gentænkes i diakoniudvalget, og at vi
springer over i 2016 og kommer stærkt igen i 2017.
Frivilligfest foreslås afholdt torsdag den 28.1.16. Forslag til foredragsholder: Jens Maibom,
forstander på Diakonhøjskolen. Poul Abildgaard og Kjeld Holm også emner.
Mila og Karsten har holdt møde med den ortodokse kirkes repræsentant. Når de får en
præst, begynder udlånet. Karsten tager kontakt til beboerforeningen, og skriver også til
kirkebladet.
6 Orientering fra menighedsplejen
Bestyrelsen har taget godt imod Ulla.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne. Det går godt med
grandækningen. 5.10 deltog gartnerne i en
grandækningskonkurrence. Iris vandt! Vi ønsker
tillykke! Er stolte!
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Henvendelse fra provstiudvalget ang. Fase 1 i lokalplanen er besluttet i byrådet , og der
møde om etablering af nyt kvarter
arbejdes på fase 2. Fase 1 satser på en del
ved Søren Frichs Vej
ungdomsboliger. Fase 2 påtænkes at indeholde en
mere varieret boligmasse. Helhedsplanen for
området er en forøgelse på ca. 6000 beboere i alt.
Tilvæksten vil berøre flere sogne i et samlet nyt
brokvarter, hvoraf de ca. 5000 vil høre hjemme i
Åby sogn.
Der tales om i alt 4 faser.
Tanker:
Spørgsmålet er, hvordan og hvornår kirken skal
være til stede i det nye område.
Hvad betyder det for kirken og
sognegårdsfaciliteter?
Skal man overveje en embedsbolig i det nye
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byggeri...på sigt.
Kan man forestille sig, at man får lov at bruge
fællesfaciliteter?
En helt anden tanke er, at det nye brokvarter bliver
et eget sogn? Udfordringen er Ringgaden?
Det skal afklares, hvordan
beboersammensætningen tænkes.
Det foreslås at vi inviterer rådmand Kristian Würtz
og en byplanlægger til at give en vandring i området
og derefter et møde om kommunens planer. Og det
vil give mening at det arrangeres i samarbejde med
Vor Frue og Markus sogne. Provstiudvalgene
inviteres også.
Konklusion: Åby menighedsråd tager kontakt til de
to andre involverede sogne og provstiudvalg og
efterspørger interessen for et sådant møde.
Menighedsrådet opfordres også til at drøfte sognets
muligheder for at betjene flere beboere?
Et Ad-hoc udvalg nedsættes, bestående af
rådsmedlemmer og medarbejdere.
Ved budgetlægning skal der afsættes midler til
udvikling.
Ad-hoc udvalget: Steen, Thorkild, Inge,
medarbejderne vælger et medlem, Per, præsterne
vælger en repræsentant.
Ad-hoc udvalget skal afklare, hvad der ligger
indenfor udvalgets kompetencer, og hvad der skal
købes bistand til.
8.b Vedr. menighedsrådsvalg 2016. Valg
er for perioden 2017-2020.
Landsforeningen foreslår tirsdag d.
13. september 2016 som fælles dato
for opstillingsmøder. Valgudvalget
skal i arbejde.

Menighedsrådsvalget vil blive afholdt efter tidligere
regler. Forsøgsordningen er ikke vedtaget.
Opstillingsmødet er således et orienteringsmøde.
Valgudvalget får tilbudt et kursus fra
landsforeningen.
Fokus pt er at gøre det kommende valg kendt.
Menighedsrådskalenderen kan bestilles.
Per deltager i midtvejsmøde i Landsforeningen.
Kirke-skolerepræsentantskabsmøde afholdt. Inger
deltog. Vender tilbage med inspirationsmateriale.
Steen interviewet af analysefirma. Rapport
modtages.

9 Meddelelser
Se postkassen
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
Er der nogen, der gerne vil have et klaver? Elværket
spørges.
Biblioteket interesseret i et samarbejde med
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sognets kirke- og kulturmedarbejdere.
Inspirationsaften fra kirkefondet den 17.11 i
Helligåndskirken.
Invitation fra Diakoniudvalget torsdag den 5.11.
Spil Dansk dagen på torsdag i Åbyhøj kirke.
Julekrybbe: Jesus i centrum. Tværkirkeligt initiativ.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder

Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per S. Godsk

Knud Bülow Nielsen

Preben Søren Riis

Kurt Dam Jensen

Hellen Waldstrøm

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Jørgen Jensen

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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