Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 17. april 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 17:15
Indledning: René
Oprydning: Karsten, Christina

Det officielle møde starter kl. 18:30
Afbud: Maria, Karsten og Inger. Og fra kl 19.00
Per, Inger og Thorkild pga af Generalforsamling i
Åbyhøj bib.venner .

1
1.a

1.b
1.c
1.d

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: Ved visionsudvalget- udskudt grundet mandefald.
Hovedtema
Budget 2019. Budgettet skal
Budget gennemgået af Niels Nielsen fra
færdiggøres og godkendes.
Kirkekasserer vest.
Budgetforslag fremsendes senere.
Godkendt af Åby sogns menighedsråd, CVR-nr
57988711, Budget 2019, Bidrag budget afleveret
d. 25-04-2018 08:56.
Nyt fra visionsudvalget. Orientering
Udskudt til næste møde.
ved udvalget
Nyt fra udvidelsesudvalget.
Udskudt til næste møde.
Orientering ved udvalget
Kulturudvalget. Sammensætning af
Vi søger medlemmer fra andre kulturelle
udvalg og håndtering af henvendelser foreninger i Åbyhøj mhp at styrke samarbejdet.
om lån af kirke og sognegård.
Inger samler udvalget, når der er fundet
medlemmer.

2 Indstillinger til beslutning
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Status på ansættelser

3.b B & U udvalget. Referat fra januar
vedlagt til orientering.

Pia deltager i personregistreringskursus i maj.
Nanna fra Hasle kirkekontor hjælper med
personregistrering efter aftale. Filt Kristensen er
ansat pr 3.4.18 som rytmisk kirkemusiker og vikar
for organisten.
Taget til efterretning.

3.c Bygningsudvalget: Inger Margrethe
vender hjem og flytter ind på
Gefionsvej sidste weekend i juli.
Ødelæggelse af parkeringsplads ved
Gl. Åby Kirke

4 Løst og fast
4a Mulig konflikt.

Der er indhentet to tilbud på maling af huset.

Den kun to år gamle parkeringsplads er i dårlig
forfatning. Der skal evt etableres et hegn fra Ppladsen mod nærmeste nabo.
Der laves ventilation i kælderen i maj.
Lige pt ser en konflikt på det statslige område
sandsynlig ud. Medarbejdergruppen har
forberedt situationen bedst muligt.

5 Meddelelser
6 Efterretningssager
7 Eventuelt
Der har gennem længere tid været øget pres på
ansatte grundet deltidssygemelding,
nyansættelser og vikarer.
Der har været Årsmøde i Menighedsplejen. Gurli
og Joan er efter mange års tro tjeneste gået ud af
bestyrelsen og i stedet er indtrådt Inger og Jette.
En af de store forandringer i den seneste periode
er oprettelsen af en besøgstjeneste.
Der har været et Køkkenmøde med
repræsentanter fra alle de arbejdsgrene, der
bruger køkkenet. På mødet skete en
forventningsafstemning, og det var på alle måder
et godt møde.
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Visionsudvalget og Udvidelsesudvalget.

Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Christina Laursen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per Sjørup Godsk

Preben Søren Riis

Thorkild Ibsen

Inger Johansen

Henrik Juhl

Kurt Dam Jensen

Søren Gubi Axelsen

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen

