Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 28. august 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 17:15
Indledning: Steen
Oprydning: Susanne, Inger Margrethe
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

Det officielle møde starter kl. 18:30
Tilstede: Steen, Per, Inger Marie, Preben, Thorkild, Inger, Kurt, Rene, Henrik, Hanne, Berit, Inge,
Inger Margrethe, Maria, Søren, Karsten og Susanne
Aftenens debatpunkt: Evaluering af vores aktiviteter op mod visionen. Oplæg ved Steen
og resten af visionsudvalget
1 Hovedtema
1.a Budgetsamråd 2018. Orientering ved
Gennemgået af Steen.
deltagerne.
1.b Status fra Berit:
Berit orienterede: Generelt er der tilfredshed og
en følelse af at arbejde i flok. Vi har sat et godt
• Status efter MUS
hold.
• Pia og arbejdet med PR
• Filt og hans opgaver
Øvrigt: Berit tager ansvar for at GDPR
• Cafeen i sognegården
offentliggøres på hjemmesiden og
• Øvrigt
menighedsrådsformanden er data-ansvarlig.
1.c Orientering fra kontaktperson v.
Henrik

2 Indstillinger til beslutning
2.a Forslag om at hæve Pias ansættelse til
37 t./uge for at give mere tid til PR.
Oplæg ved Berit og Henrik
2.b Forslag om forlængelse af Siris
ansættelse. Oplæg ved Berit og
Henrik
2.c Forslag fra Michael Hamerslag om
mulighed for forhåndsreservation af
gravsted. Forslag vedlagt

Daglig leder, menighedsrådsformand og
kontaktperson har aftalt at mødes før hver
dagsorden udsendes, så sammenhængen mellem
råd og ansatte styrkes.

Vedtaget. Steen og Thorkild laver budgetrevision.

Menighedsrådet ønsker at ansættelsen
fortsættes. Finansiering af timetal undersøges til
næste møde.
Vedtaget. Vedtægterne til kirkegården skal
ændres. Michael kommer med revideret forslag
til vedtægter.
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2.d Tilbud på grafisk profil
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Orientering fra valgudvalget. Husk
orienterings- og opstillingsmøde d.
18/9!

3.b Bygningsudvalget:
• Indflytning på Gefionsvej
• Storskærme i Åbyhøj kirke
• Skiltning på sognegården
• Fælles hegn ved Kærvej 5A

3.c Nyt om de nye boliger på Søren Frichs
Vej
3.d Børn- og unge-udvalget. Referat fra
møde d. 31/5 vedlagt til orientering
3.e Kulturudvalget. Referat fra møde d.
12/6 vedlagt til orientering
4 Løst og fast
4.a Dåb og vielser af folk, der ikke har
tilknytning til sognet
Oplæg til drøftelse v. præsterne
4.b Frivillig i spil d. 3. oktober – kort
orientering og status
4.c Kursustilbud fra Århus
Distriktsforening. Ligger på DAP
4.d KKVs 10-års jubilæum d. 31. august.
Hvad skal vi have med omkring vores
oplevelse af KKV?

Vedtaget at købe samlet pakke og web design til
49.800kr.
Der skal vælges 13 medlemmer til
menighedsrådet.
Mødet skal annonceres både i avisen, ved to på
hinanden følgende gudstjenester og på alle
sociale medier. Steen aftaler nærmere med Pia.
Knud Bülow har lovet at være ordstyrer.
På aftenen kommer dryp fra arbejdet. Dette
aftales på næste medarbejdermøde.
Huset var ikke klar til indflytning. Det beklager
menighedsrådet dybt. En erfaring er, at
samarbejde mellem flere menighedsråd kunne
være en styrke, både mht pris og kvalitet af
håndværkerarbejdet.
Ang storskærme – punktet udsat, og en
evaluering sættes i værk af udvalget, der stod for
projektet sammen med bygningsudvalget.
Skiltning – udsat, bygningsudvalget arbejder
videre med sagen.
Fælles hegn – Preben, Kurt og Michael går videre
med sagen.
Der arbejdes videre i et udvalg bestående af
ansatte og frivillige, samt ungdomspræst og UngK
præst.
Til orientering.
Til orientering.

Den berørte personalegruppe kommer med et
oplæg til menighedsrådet.
Menighedsrådet opfordres til at deltage. Birgitte
Gråkjær Hjort leder aftenen og holder oplæg.
Per orienterede om Visionskursus her i huset. Se
mere på DAP.
Folder om og fra Distrikstforeningen udleveret.
Steen deltager og holder kort oplæg om vores
oplevelser.
Berit og Steen udveksler erfaringer.

5 Meddelelser
Kirkens Korshærs landsindsamling 25/11. Vil vi
være med? Tænk over frivilligkoordinator.
Vi er kommet godt i gang med vores 90
konfirmander.
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Ulla hilser, og siger fra Torvedagen, at flere
frivillige fra menighedsrådet kunne bruges.
Hilsen fra gartnerne.
6 Efterretningssager
7 Eventuelt
Inger Margrethe har haft et fantastisk år i Norge
og er glad for at være tilbage.
8 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder:
skiltning,
skærme,
kirkegårdsvedtægter,
dåb og vielser her i kirken,
ansættelser og budget.
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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

Søren Gubi Axelsen

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen
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