Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 23. maj 2017

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17.15.

Indledning: Thorkild
Oprydning: Steen, Per

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: Ny udvalgsstruktur: Kulturudvalg. Hvad vil vi med det og hvad skal
det levere?
1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 til
godkendelse. Kvartalsrapport
fremsendes senere

Niels Nielsen gennemgik kvartalsrapporten for 1.
kvartal 2017, som blev taget til efterretning.

1.b Budgetsamråd d. 22. juni. Se bilag.
Beslutning om deltagelse og
indstillinger til beslutning

Prioriteringslisten for Åby sogns anlægsudgifter
2018 blev gennemgået samt de øvrige bilag, som
provstiudvalget har udsendt forud for
budgetsamrådet. Steen, Thorkild samt en af
præsterne deltager i budgetsamrådet.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Endelig beslutning om deltagelse i
reformationsprojekt om
gudstjenesten. Det vil koste os op til
6.000,- pr. år. Oplæg fra provstiet
vedlagt.

Det blev besluttet, at Åby sogn indgår i
reformationsprojektet med en udgift på max.
6.000 kr. årligt. Steen sender dette referat til PU.

2.b Tilbud om foto af kirken jf.
behandling på marts-mødet. Brev fra
provstiudvalget vedlagt.

Det tages op på budgetsamrådet, om der skal
arbejdes videre med ideen. Det er vigtigt at
bemærke, at vi ikke får rettighederne til
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billederne. Vi tager provstiudvalgets udmelding til
efterretning.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Udvalg vedr. brug af kirke og
sognegård – status og fremlæggelse
af retningslinjer og ansøgningsskema

Udvalgets udkast blev drøftet. Der er tydeligvis
mange hensyn at tage, og det er vigtigt at komme
hele vejen rundt. René og Inger går med i
udvalget. Der kan trækkes på præsterne, hvor det
er relevant. Udvalget arbejder videre og
undersøger procedurerne i Skjoldhøj sogn.

3.b Bygningsudvalget – orientering fra
internt syn

Synet er vel udført. Referat følger snarest.

Der foreligger en ny spildevandsplan fra Aarhus
kommune, hvoraf det fremgår, at spildevand og
regnvand på adressen Kærvej 3a skal separeres
indenfor perioden 2017-2020. Jesper undersøger
sagen.

3.c Status på sag omkring kloakering af
kolonihaver

Steen har rådført sig med en jurist i
Landsforeningen af menighedsråd vedr. ansvar og
finansiering ifbm. kloakeringen. Steen kontakter
kolonihaveforeningen.

3.d Nyt fra B&U-udvalget

Referat fra seneste B&U udvalgsmøde rundsendes
til MR. Her blev ideen om at holde en familie
juletræsfest drøftet. Hellen vil gerne tænke med,
Karen-Lis bidrager gerne musikalsk. Drøftes videre
i B&U udvalget.

3.e Nedsættelse af kulturudvalg

Steen, Henrik, Thorkild (og evt. Susanne)
forbereder et oplæg til næste MR-møde.

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Ansættelse af kirketjener – status på
klage om procedurefejl

Steen har ad tjenestevejen orienteret om
hændelsesforløbet, hvorefter Aarhus stift har
svaret, at de ikke finder, at Åby sogn har begået
procedurefejl.
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Henrik har afholdt MUS-samtale med Berit og gør
opmærksom på, at ordningen med daglig leder er
et treårigt forsøg.

Henrik har orienteret Jette om det fremadrettede
arbejde med at løse situationen omkring
organistvikar. Der foreligger en liste over mulige
organistvikarer. Listen er i brug indtil
vikarsituationen er løst mere permanent.

5 Orientering fra præsterne
Husk friluftsgudstjeneste i Botanisk have 2.
pinsedag kl. 10.

Efter evaluering af natkirken i
gudstjenesteudvalget er indstillingen, at natkirken
– og sandsynligvis også fyraftenssang - i sin
nuværende form ikke skal fortsætte. I stedet
arbejdes videre med ideer om nogle månedlige
søndags-gudstjenester – fx søndag
eftermiddag/aften. Menighedsrådet giver
præsterne beføjelse til at lave gudstjenesteliste
for efteråret ud fra de tanker, der gøres i
gudstjenesteudvalget.
Gudstjenesteudvalget indtænker de mange nye
tilflyttere til sognet på Søren Frichs Vej i udbuddet
af gudstjenester.

6 Orientering fra menighedsplejen
Bestyrelsen har konstitueret sig – se referatet.
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Ulla og basarkredsen er optaget af ideen med at
strikke dåbsklude til alle dåbsbørn i Åby sogn.
Menighedsrådet bakker op om ideen.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Der er travlhed på kirkegården. Der afholdes
arrangement for hele personalet d. 22. juni.
Menighedsrådet dækker udgifter til forplejning.

Ulla opfordrer til, at menighedsrådet overvejer
muligheden for at have en venskabsmenighed.
Det er vigtigt at gennemtænke, hvad et sådant
partnerskab i givet fald skal indebære. Sættes på
som drøftelsespunkt til senere møde.

Jakob er kommet godt i gang som kirketjener.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Beslutning om ændret
dagsorden/årshjul. Oplæg
fremsendes senere.

Det fastholdes, at menighedsrådsmøderne ligger
tirsdag. Tages op på ny til nytår.

Udkast til årshjul med hovedtemaer blev
gennemgået. Herudover indkaldes alle udvalg én
gang årligt, ét ad gangen. Træder i kraft fra 2018.
8.b Betænkning om menighedsrådsvalg i
fremtiden – orientering og videre
arbejde

Per gjorde opmærksom på betænkning 1567
”Menighedsrådsvalg i fremtiden”. Betænkningen
blev drøftet på det nyligt afholdte årsmøde i
Landsforeningen af menighedsråd, hvor der var
bred opbakning til at afholde valg i form af
valgforsamling, som vi kender det fra 2012 og
2014 i Åby sogn. Per udarbejder et oplæg til
næste møde.

8.c Torvedag

Torvedagen løber af stablen lørdag d. 19. august.
Kurt og Per tilbyder praktisk hjælp. Alle fra
menighedsrådet er velkomne til at være med på
standen.

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 30. maj 2017, Side 4 af 6

9 Meddelelser
Intet at bemærke
10 Efterretningssager
Intet at bemærke
11 Eventuelt
Der blev udvekslet oplevelser af skærmenes brug
ved gudstjenester med folk i sideskibe og på
balkoner. Husk at bruge kameraet.
12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder
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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

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 30. maj 2017, Side 6 af 6

