Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 27. april 2016

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 26. april 2016 kl. 17.15.
Indledning: Thorkild
Oprydning: Kurt, Preben
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

Ikke til stede: Inger Johansen, Jytte Krabbe, Susanne Bach Ramsdal

Aftenens debatpunkt: Drøftelse af vores tilbud på ældreområdet
1 Økonomi
1.a Budget 2017 – udkast vedlagt.
Niels Nielsen gennemgik udkastet til budget 2017,
Endelig revision og vedtagelse af
som herefter blev vedtaget.
budget
2 Indstillinger til beslutning

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Nyt fra
valgudvalget

3.b Nyt fra Åby udvidelsesudvalget

3.c Nyt fra gudstjenesteudvalget –
referat fra møde d. 12/4

Ud fra det aktuelle medlemstal skal der kun vælges
12 medlemmer til det kommende menighedsråd.
Vestre provsti har besluttet at udarbejde et fælles
materiale sammen med Domprovstiet om MR-valg.
Materialet er på vej rundt.
Der afholdes workshop om MR-valg i Skjoldhøj 31.
maj.
Udvidelsesudvalget samt repræsentanter fra
Aarhus Domsogn og de to respektive provstier
mødes med kommunen 10. maj.
Kirkefondet har udarbejdet et forslag for mulig
konsulentbistand med henblik på at afklare behov i
det udvidede Åby sogn. MR ønsker at fortsætte
dialogen med Kirkefondet med henblik på at
udarbejde et revideret oplæg. Der planlægges et
møde inden sommerferien.
Gudstjenesteudvalget disponerer over
drøftelsespunktet på MR-mødet i september.
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3.d Bygningsudvalget: Provstesyn d. 26.
maj
3.e Konstituering af udvalg

Provstesynet er planlagt. Bygningsudvalget holder
møde forud for synet.
Efter Jørgen Jensens dødsfald blev følgende
udvalgsposter genbesat: Diakoniudvalg: Hellen
Waldstrøm, Menighedsplejens bestyrelse: Inge
Nedergaard

4 Orientering fra kontaktperson
Det blev besluttet, at referater fra de månedlige
medarbejdermøder fremover vil indgå som bilag til
det efterfølgende MR-møde.
Ulla Holmgaard er i gang med at udarbejde en liste
over frivillige, der kan hverves til ad hoc opgaver.
MR opfordres til at stille sig til rådighed samt til at
opfordre andre til at melde sig. Ulla mailer rundt til
MR og forhører sig.
5 Orientering fra præsterne
Konfirmationerne er i fuld gang og skaber travlhed
for alle medarbejdere.
Husk den fælles friluftsgudstjeneste for hele
provstiet i Botanisk have 2. pinsedag kl. 11.00.
6 Orientering fra menighedsplejen
Der blev afholdt årsmøde i menighedsplejen d. 17.
april.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Personaleudviklingsmøde afholdt hhv. på
kontorgangen og for kirkegårdspersonalet. Næste
møde bliver fælles for alle medarbejdere.
Hilsen fra gartnere og en opfordring til MR om at
komme og drikke en kop kaffe.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Klage over manglende toilet på
Åbyhøj Kirkegård. Er vores skiltning
god nok? Oplæg ved Steen
8.b Henvendelse fra Kirkens Korshær om
deltagelse i landsindsamling 1.
søndag i advent. Debat og foreløbig
beslutning om deltagelse.

Der er svaret på klagen. Bygningsudvalget afgør,
om skiltningen er tilstrækkelig.
Hanne Høgild har meldt sig som indsamlingsleder.
Inger Margrethe melder tilbage til Kirkens
Korshær.

9 Meddelelser
I.a.b.
10 Efterretningssager
I.a.b.
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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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

Jytte Krabbe

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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