Åby Sogns Menighedsråd
2016

Åbyhøj, 31. maj

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 17.15.
Indledning: Jesper
Oprydning: Knud, Per
Det officielle møde starter kl. 18.15

Afbud fra Jytte.

1
1.a
2
2.a

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: Overblik over vores tilbud på børn- og unge-området - debat om
ressourcer og prioritering. Blev erstattet af en gåtur på kirkegården.
Økonomi
Revisionsprotokollat
Forelagt og underskrevet.
Indstillinger til beslutning
Ansøgning fra Signe Randorff Larsen 3750,-kr, bevilget. Steen giver besked til Signe og
om tilskud til rejse til Israel og
kirkekasserer vest.
Palæstina. Ansøgning vedlagt

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Nyt fra
valgudvalget herunder oplæg om
orienterings- og opstillingsmøde

3.b Nyt fra Åby udvidelsesudvalget –
bl.a. nyt fra møde med Aarhus
Kommune
3.c Sognedag 2016. Beslutning om dato
og nedsættelse af udvalg

3.d Bygningsudvalget: Provstesyn d. 26.
maj
3.e fondsansøgninger

Udvalget har ikke holdt møde siden sidst. 13.9
afholdes menighedsmøde kombineret med
orienteringsmøde. Derefter foreslås at afholde
opstillingsmøde i umiddelbar forlængelse af
orienteringsmøde. Herold spørges om at lede
aftenen. Steen spørger.
Husk at eftersøge kandidater.
Haft møde med planafdelingen i Aarhus kommune.
Byggeriet på fragtmandscentralen bliver med ca
1000 husstande, hvoraf ca. 200 er ungdomsboliger.
Der kommer en daginstitution.
Det foreslås at vi fejrer Menighedsplejens 25-års
jubilæum den 11.9, og at dette går i stedet for
dette års sognedag. Menighedsrådet betaler
forplejning på dagen.
En god og lærerig dag. Se synsprotokol.
Menighedsrådet har modtaget 220.000kr til
flygelanskaffelse og 250.000kr til AV-udstyr fra
Sallingfondene. Derudover har vi modtaget
75.000kr fra Oticonfonden. AV-udvalget sætter
arbejdet i gang.
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Flygeludvalget arbejder videre med de planlagte
tiltag, og derefter skal der vælges et flygel.
Der skal skrives på hjemmeside og i kirkeblad.
Karsten tager kontakt til fonden mht.
offentliggørelse.
4 Orientering fra kontaktperson
Daglig leder deltager ved næste møde og
orienterer om arbejdet/hverdagen i
huset/efteruddannelse af medarbejderstaben.
Orientering om kaffedameudvalgsarbejdet.
Endeligt forslag på vej.
Adhoc-udvalget , der skal arbejde med at finde en
løsning på en ændring af koristantal ved
højmesser, arbejder videre.
5 Orientering fra præsterne
Friluftsgudstjenesten gik godt.
Konfirmandindskrivningen flyttet til efter
sommerferien.
6 Orientering fra menighedsplejen
Bestyrelsen har konstitueret sig med samme
besætning. Menighedsrådet efterspørger referat
fra generalforsamling og konstituerende møde.
7 Medarbejdernes 10 minutter
7.a Referat fra medarbejdermøde d. 4.
maj vedlagt
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Folkekirkens digitale strategi og
opdateret DAP. Oplæg og demo ved
Steen
8.b Befri Gudstjenesten. Svalegangen
præsenterer en forestilling, som er
en gentænkning af højmessen i
Århus Domkirke i februar 2017. Skal
vi lave en fælles tur med
menighedsråd, medarbejdere og
udvalg?

Hilsen fra gartnerne. De har sommertravlt.
Efteruddannelsen har været og er god.

Steen orienterede om den opdaterede DAP.

Forestillingen kører i uge 8. God ide. Berit køber
billetter nok til råd, medarbejdere og udvalg.
Gerne tirsdag i uge 8.

9 Meddelelser
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Orientering fra Berit.
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