Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 21. marts 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 27. marts 2018 kl.17:15
Indledning: Maria
Oprydning: Per, Steen

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: DAP – hvad og hvordan? – ved Steen
1 Hovedtema
1.a Regnskab 2017. Regnskabet er
Niels Nielsen gennemgik regnskabet for 2017.
færdigt og skal godkendes. Niels
Åby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57988711,
Nielsen gennemgår regnskabet.
Regnskab 2017, Afleveret 27-03-2018 15:18.
Regnskab fremsendes senere.
Husk at ved større anskaffelser over kr. 50.000,
skal der indhentes to tilbud.
Menighedsrådet drøftede placering af de likvide
midler. Det blev besluttet at fastholde Danske
Bank og Nordea.
1.b Budget 2019. Økonomiudvalget har
Niels Nielsen gennemgik budgetprocessen frem
samlet et forslag, som gennemgås og til afleveringsfristen 25. april samt rammer for
revideres.
fremskrivning. Foreløbigt udkast til budget 2019
blev gennemgået. Området for kirkelige
aktiviteter får et stort budgetmæssigt løft i 2019
– det forpligter os på at gøre alvor af nye tiltag på
det område.
Medarbejderne skal være opmærksomme på, at
al optjent ferie skal afholdes inden udgangen af
ferieåret og kan i udgangspunkt ikke komme til
udbetaling.
Økonomiudvalget arbejder videre med budgettet
2019 og fremlægger endeligt budgetforslag på
næste møde.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Henvendelse fra FolkekirkeSamvirket
om støtte til Prep-kurser.
Henvendelse vedlagt.
2.b Etablering af café i sognegården.
Oplæg ved Steen

Det blev besluttet at støtte Prep-kurser med 0,50
kr. pr. folkekirkemedlem i Åby sogn. Steen
kontakter Niels.
Caféens driftsomkostninger er inkluderet i
budget 2019. Der er økonomisk råderum til
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etableringsomkostningerne i 2018.
Menighedsrådet værdsætter indsatsen både fra
Jakob og de frivillige.
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Status på ansættelser

3.b Bygningsudvalget. Forslag til og tilbud
på skiltning på Sognegård vedlagt (4
bilag). B beslutning om løsning. Info
om overførsel af areal fra Brabrand
vedlagt (det drejer sig om stykke af
Gudrunsvej). Referat fra møde i marts
vedlagt.

Pia Vedel-Bach er startet 15. marts som
kirkekoordinator. Der arbejdes på, at hun
kommer på kursus i Personregistrering snarest
muligt.
Der skal lyde en kæmpe tak til Karina for den helt
ekstraordinære indsats på kirkekontoret siden
december.
Filt Kristensen er ansat som rytmisk
musikmedarbejder 15 timer ugentligt pr. 3. april.
Vedr. skiltning på sognegården: Forslag fra
Bendixen Neon blev fremlagt. Udformningen af
skiltene skal tænkes sammen med Åby sogns
samlede grafiske profil. Husk at inddrage Pia og
Anette Bonde i processen. Projektet er udsat
indtil videre.
Det areal, Åby sogn har afgivet til Gellerup sogn,
drejer sig om forbindelsesvejen ved Globus1.
Referat fra seneste bygningsudvalgsmøde taget
til efterretning.

4 Løst og fast
4.a Jesper Richardt ønsker at udtræde af
MR. Søren Gubi Axelsen indtræder
som stedfortræder
4.b OK18. Konsekvenser ved evt. lockout.
Orientering ved Steen
4.c Om basar 2018

Stor tak til Jesper for indsatsen. Susanne sørger
for at sende en buket.
Steen orienterede om, hvilke medarbejdere der i
tilfælde af lockout vil blive ramt.
Basaren havde et rekordoverskud på kr. 44.000.

5 Meddelelser
Susanne har afleveret gave til Morten
Skrubbeltrang, ny præst i Hasle.
Forårets minikonfirmandforløb blev afsluttet i
søndags med 14 minikonfirmander. Stor tak til
Johanne for indsatsen.
Inger har deltaget i Kirkefondets møde om den
folkekirkelige struktur på land og i by.
6 Efterretningssager
7 Eventuelt
Strukturen omkring kulturudvalget skal
fastsættes. Der skal suppleres med frivillige
medlemmer. Hellen Waldstrøm er interesseret.
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Alle bedes tænke i mulige kandidater. Punkt til
næste møde.
Maria efterlyser en oversigt over udvalgene og
deres kontaktoplysningerne. Steen arbejder
videre.
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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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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