Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 29. maj 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 17:15
Indledning: Steen
Oprydning: Steen, René
Der er afbud fra Inge, Karsten og Susanne

Det officielle møde starter kl. 18:30

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: Evaluering af forsøgsordning med udvalg. Vi er indbudt til online
evaluering (udløbet) og evalueringsmøde d. 7/6.
Hovedtema
Budgetsamråd d. 21. juni kl. 19. Hvem Vi må stille med 4 deltagere. Preben, Thorkild,
deltager? Vi plejer at kunne stille 3
Steen + en præst deltager. Der skal tages stilling
valgte + 1 præst
til, om vi støtter ansættelsen af en fælles
personalekonsulent for de 4 Århus-provstier.
Gudstjenesteudvalget. Orientering og Brugerundersøgelsen og interviews med
status
kirkegængere viser udbredt tilfredshed med
liturgien. D. 23/9 holdes en arbejdsdag med alle
medvirkende i gudstjenesten. Til MR mødet i
september kommer indstilling fra udvalget
omkring ordningen.
Nyt fra visionsudvalget. Kort
Det næste kirkeblad handler om frivillighed. Der
orientering om kirkeblad,
planlægges en frivilligdag d. 3/10 med oplæg ved
frivilligkoordinator og frivilligdag i
Birgitte Graakjær Hjort. Ulla arbejder med
oktober med oplæg ved Birgitte
frivilligkoordinator-rollen.
Graakjær Hjort
Udvidelsesudvalget. Kort status ved
Sanne Andersen Hansen arbejder videre med
Steen
fokusgrupper og interviews med henblik på en
rapport, der kan blive et arbejdsredskab, når
sognet skal imødekomme de nye beboeres behov

2 Indstillinger til beslutning
2.a Beslutning om profil på hjemmeside –
Pia samarbejder med DKM, som vil
give tilbud på at hjælpe os med at
skærpe profilen på siden. Oplæg ved
Steen

Pia har fokus på hjemmesidearbejdet. Hun har
fået et tilbud fra Danmarks Kirkelige Mediecenter
(DKM) på i alt 53.000. Menighedsrådet støtter
Pias prioritering af, hvilke dele af tilbuddet, der er
behov for. MR kan tiltræde, men Pia bedes få et
nyt tilbud med kun de ønskede dele og til ”en
skarp pris”
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2.b Ansættelse af en musiker 3-4 t. pr.
uge til at aflaste Berit med De små
synger. Oplæg ved Henrik og Steen

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Status på ansættelser: Pia midlertidigt
på fuld tid. Orientering om Filts
opgaver.
3.b Valgudvalget: Om processen, valgdato
og snak om kandidater. Orientering
ved valgudvalget

3.c Bygningsudvalget: Orientering om
internt syn. Om Kærvej 5, hegn og
parkeringsplads.

3.d Kulturudvalget. Struktur og
arbejdsopgaver. Oplæg ved Inger og
Steen

4 Løst og fast
4.a EU's persondataforordning træder i
kraft s. 25. maj. Er vi på plads?
4.b Evaluering af forsøgsordning d. 7/6 kl.
17-19
4.c Øvrigt

Berit ønsker aflastning fra De Små Synger for at
kunne prioritere ledelsesopgaverne. Der skal
findes en person, der brænder for denne opgave
(3-4 t. /uge). Der skal forsøges med frivillige, og
hvis det ikke lykkes, kan der ansættelsen en
person 3-4 pt./uge i 6-12 måneder som en
forsøgsordning.

Der arbejdes stadig på en ansættelseskontrakt til
Filt.
Pia er opnormeret til fuld tid i 2 måneder for at
arbejde målrettet med hjemmesiden og PR.
D. 18/9 kl. 19.21 holdes orienterings- og
opstillingsmøde. Inger, Per og Steen udgør
valgudvalget. Befolkningsudviklingen betyder, at
der skal vælges 13 medlemmer – der bliver plads
til mindst 4-5 nye, så vi skal finde egnede
kandidater.
Steen skriver et stykke til kirkebladet om mødet
d. 18/9
Der har været afholdt internt syn på
kirkebygninger og sognegården samt
præsteboliger. Preben orienterede om de
planlagte projekter som følge af det.
Naboerne til P-pladsen i Gl. Åby er i dialog med
MR om etablering af et hegn mellem dem og Ppladsen
Inger har fundet kontaktpersoner fra Bibliotekets
Venner og Elværket. Inger har indkaldt til et
møde d. 12/6. Koncertudvalget indgår i
kulturudvalget, der skal fungere som et
koordinerende udvalg. Det blev drøftet, hvordan
klassisk og rytmisk musik samt foredrag kan
tilgodeses.

Steen deltager på medarbejdermøde d. 12/6 for
at orientere om, hvordan medarbejdergruppen
skal gribe det an.
Steen bestiller forplejning via kirketjenerne
Per Godsk deltager i Landsmøde d. 8-10/6. Her
skal bl.a. diskuteres, om provster fremover skal
vælges af MR ligesom biskopper.
Cafeen i sognegården starter, så snart
skillevæggen er sat op (primo juni)
Det er uheldigt at de nye stole kræver pap
imellem, når de stables
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Der er kommet et forslag fra Poul Kidmose om
alternativ placering af storskærme i Åbyhøj Kirke.
Bygningsudvalget arbejder med forslaget og
kommer med et oplæg.
5 Meddelelser
6 Efterretningssager
7 Eventuelt
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
August: Oplæg om storskærme i Åbyhøj kirke
September: Evaluering af ny liturgi +
gudstjenesteordning
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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

Søren Gubi Axelsen

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen
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