Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 30. marts 2016

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 29, marts 2016 kl. 17.15.
Indledning: Hellen
Oprydning: Thorkild, Hellen

Det officielle møde starter kl. 18.15

0

1
1.a

1.b

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: Menighedsrådsvalg – hvordan skaffer vi det rigtige felt af
kandidater? Oplæg fra valgudvalget
Menighedsrådet
Efter Jørgens Jensens pludselige dødsfald
Jytte Krabbe er næste stedfortræder på listen og
har i første omgang lovet at deltage ved dette
møde
Økonomi
Regnskab 2015 gennemgås og
Niels Nielsen fra Kirkekasserer Vest gennemgik
godkendes
regnskabet. Åby Sogns menighedsråd, CVR-nr
57988711, Regnskab 2015, Afleveret d. 29-03-2016
10:55 godkendt.
Budget 2017 – indkomne ønsker og
De sidste budgetønsker skal indleveres hurtigst
status
muligt og senest den 10.4.16

2 Indstillinger til beslutning
2.a Indstilling om anskaffelse af nyt
salmebogstillæg til kirkerne. Oplæg
ved præsterne.
2.b Henvendelse fra Christian Brinck
vedr. underskudsdækning på koncert
v. Steen
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Nyt fra
valgudvalget og beslutning om
proces frem til sommer
3.b Nyt fra Åby udvidelsesudvalget

Vedtaget at indkøbe tillæg til salmebog til Åbyhøj
kirke inkl. opbevaringsmøbel til i alt 20.000,-kr.
Kirketjenere og præster står for indkøb.
Vedtaget at give et tilskud på 1500,-kr.

Udvalget arbejder med at gøre valget kendt.

Arbejder på at få et møde med en byplanlægger i
samarbejde med Vor Frue sogns menighedsråd og
de to provstiudvalg i Midtbyen og Vestre.
Hellen går ind i udvalget i stedet for Per.
Førstkommende møde er planlagt til den 7.4.

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 29. marts 2016 Side 1 af 3

3.c Nyt fra visionsudvalget
3.d Nyt fra udvalget vedr. mindesamvær

Har holdt sit første møde. Første fokuspunkt bliver
frivillighed.
Udleveret og gennemgået. Udvalget arbejder
videre med indkomne ideer fra menighedsrådet.
Menighedsrådet godkender principperne.

4 Orientering fra kontaktperson
5 Orientering fra præsterne
Gammelgårdsskolen har søgt om at bruge en time
om ugen af den understøttende
undervisning til konfirmationsundervisningen.
Minikonfirmandundervisningen afsluttet –
efter et godt forløb.
Der er kommet endnu en frivillig til.
6 Orientering fra menighedsplejen
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne. Alt vel.
Medarbejderne har i to grupper været til
opfølgning med Henrik Andersen, til gavn og
glæde.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Fra sidste møde: Henvendelse fra
udvalget vedr. Bykultur

Givet videre til Elværket.

9 Meddelelser
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
Er der plads til en ekstra stol ved alteret?
Den kniplede alterdug færdig. Vi skal have aftalt en
overdragelsesceremoni. Per tager kontakt.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per S. Godsk

Knud Bülow Nielsen

Preben Søren Riis

Kurt Dam Jensen

Hellen Waldstrøm

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Jytte Krabbe

Inge Nedergaard Sørensen

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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