Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 20. februar 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 27. februar 2018 kl.17:15
Indledning: Hanne
Oprydning: Thorkild, Preben

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: Oplæg om det fremtidssikrede menighedsrådsarbejde v. Preben,
Inger og Steen
1 Hovedtema
1.a Budget 2019. Rammerne er klar. Vi
Steen orienterede om processen for budget
skal aftale processen herunder
2019. Driftsrammen for 2019 er meldt ud fra
involvering af udvalgene og
Provstiudvalget. Hertil kommer anlægsbudgettet,
formulering af mål. Oplæg til
hvor der arbejdes med et langtidsperspektiv.
hovedpunkter og proces ved Steen.
Deadline for indlevering af budget 2019 er 25.
Vedlagt budgetramme og referat fra
april.
budgetformøde.
Vedr. udgifter, der overstiger 50.000, skal der
indhentes min. to tilbud.
Konkrete ideer ift. nye beboere i sognet: Sende
velkomstbrev ud snarest muligt. Ved Steen og ny
kirkekoordinator.
Være til stede ved den nye Netto for at lytte os
ind på, hvad de nye beboere i sognet har af
forventninger og ønsker.
Målsætning:
 At nå nye beboere i sognet
 Bedre fysiske rammer i sognegården
(køkken og kontorforhold)
 Aktiviteter særligt for unge og voksne.
Inddragelse af udvalg i budgetlægning: Steen
prøver at gennemgå kontoplanen med henblik på
at tildele visse budgetlinjer til de forskellige
udvalg, som de så bliver ansvarlige for.
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Alle udvalg opfordres til at indlevere
budgetønsker for 2019 inden 15. marts til Steen.
Bygningsudvalget kontakter en arkitekt for at
indhente ideer til ombygning af sognegården.
Sognestatistik for Åby sogn kan findes på
https://sogn.dk/aaby/fakta-om-sognet/

2 Indstillinger til beslutning
Café i sognegården

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Status på ansættelser og
lønforhandling

Steen orienterede om status på caféen og Jakobs
tanker og planer for den. Menighedsrådet
værdsætter udvalgets arbejde og afsætter et
rammebeløb på max. 50.000 til omforandring af
forhallen i sognegården jf. Poul Kidmoses forslag.
Husk muligheden for at søge §18-midler og skaffe
genbrugsmøbler.
Ansættelser: Pia Bach-Vedel er ansat som
kirkekoordinator 33 timer ugentligt pr. 15/3. Hun
skal have kursus i Personregistrering snarest
muligt.
Til stillingen som rytmisk musikmedarbejder er
der indkommet 12 ansøgninger, og
ansættelsesudvalget holder ansættelsessamtaler
mandag d. 5. marts.
Lønforhandling: Henrik og Steen har været til
møde i Stiftet og orienterede om afgørelsen.

4 Løst og fast
4.a Menighedsrådsvalg 2018, procedure,
dato og kandidater. Oplæg ved Per

Vedr. valg 2018: Der vil fortsat være mulighed for
valgforsamling og 2-årig valgperiode.
Vi kan med fordel arbejde sammen med de tre
andre sogne i Aarhus, der også har valg i år (i
Aarhus Vestre drejer det sig om Møllevang).
Ud fra det aktuelle medlemstal skal der vælges
13 medlemmer til menighedsrådet.
Valgudvalget består af Steen, Per og Inger.
Alle medlemmer af MR opfordres til at overveje,
om man genopstiller eller ej og til at tænke i nye
kandidater.
Både MR og medarbejderne opfordres til at
tænke i hvilke kompetencer, der gerne må
tilføres MR.
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4.b Om EU’s persondataforordning v.
Steen. Oplæg fra Poul Langagergaard
vedlagt

Vedr. valg 2020: Udvalg under Kirkeministeriet er
kommet med en betænkning til videre
behandling i Folketinget. Betænkningen foreslår
en model med informationsmøde i maj samt
valgforsamling i september i valgåret. Tilladelsen
til at have en 2-årig valgperiode foreslås flyttet
fra Kirkeministeriet til biskoppen.
Pr. 25. maj 2018 træder den nye
persondataforordning i kraft. Der skal indhentes
databehandleraftaler hos de leverandører, der
opbevarer persondata. Der skal være
retningslinjer for, hvordan persondata håndteres
og opbevares.
Steen drøfter med provstiudvalget, om de
enkelte MR skal være ansvarlig for selv at
indhente databehandleraftaler.

5 Meddelelser
Fra præsterne: Christina Laursen er startet i
vikariat pr. 15/2. Der er fortsat meget travlt og
med Susannes fortsatte deltidssygemelding er
det svært at nå det hele.
Gudstjenesteudvalget arbejder med evalueringer
af højmessens liturgi og kommer med et oplæg
med små justeringer til behandling på et af de
kommende MR-møder.
Vi må følge OK18-forhandlingerne og løbende
forholde os til omfanget af en evt. konflikt, som
vil kunne ramme kirkefunktionærer.
Inger Marie takkede på personalets vegne for at
det blev muligt at tage i teatret til forestillingen
”Troen og ingen”, hvor hele personalegruppen
var med.
6 Efterretningssager
Åby sogns kunstforening bevilges et tilskud på
3500,7 Eventuelt
Husk at Inge er indtrådt i gudstjenesteudvalget.
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Evaluering af højmessen
Café i sognegården
Inspirationsdag for menighedsråd og ansatte
omkring samarbejde og trivsel
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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

Jesper Richardt

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen
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