Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, september 2016
Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 27. september 2016 kl. 17.15
Indledning: Inger
Oprydning: Inger Margrethe, Susanne
Det officielle møde starter kl. 18.15
Afbud fra Susanne Bach Ramsdal
Thorkild Ibsen forlod mødet, inden det var
afsluttet

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 og debat ved gudstjenesteudvalget:
Gruppearbejde ud fra følgende to spørgsmål, som gerne må overvejes i forvejen:
1. Fortæl om en god oplevelse du har haft ved gudstjeneste. Hvad var det, der gjorde det
til en god oplevelse?
2. Hvornår har du oplevet fællesskab ved en gudstjeneste?
1 Økonomi
1.a Referat fra ekstraordinært
budgetsamråd d. 1/9 -vedlagt

1.b Referat fra bestyrelsesmøde i
Kirkekasserer Vest

Steen orienterede om mødet – herunder at den
fælles udviklingspulje i provstiet blev enstemmigt
vedtaget og om tankerne om et øget samarbejde
mellem kordegnene i provstiet.
Inger Margrethe orienterede om, at kirkekontoret
tæller timeforbrug i oktober-november på
specificerede arbejdsopgaver – særligt med
henblik på Personregistrering.
Per orienterede om mødet. Referatet rundsendes
sammen med dette referat.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Velkomstpakke til nye medlemmer i
sognet. Oplæg ved udvalget

Steen orienterede om udvalgets notat, hvor der er
fokus på tre hovedgrupper: a) 20-50 år med børn
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b) 20-65 enlige/par c) 65+. Hver gruppe vil
modtage hver sin velkomstpakke. Gøres tre gange
årligt og uddeles sammen med kirkebladet. Der
blev udtrykt stor opbakning til udvalgets arbejde.
Udvalget arbejder videre.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Menighedsrådsvalg: Orientering om
resultat af opstillingsmøde og den
videre proces

Fristen for indlevering af lister er udløbet. Der er
kun modtaget én liste med 12 kandidater, som
dermed er valgt. Pt. er der kun en stedfortræder –
der er brug for 3-4 mere. Alle opfordres til at
tænke i navne. Fristen for at finde stedfortrædere
er 1. november.

3.b Bygningsudvalget: Renovering af
varmeanlæg i Åbyhøj Kirke

Se rundsendte referat. Afkølingen af fjernvarmen i
kirken er for lille. Udvalget sætter det fornødne
arbejde i værk snarest.
Der sættes kodelåse på pengeskabene i Åbyhøj og
Gl. Åby kirke.

3.c AV-udvalget – status på AV-udstyr og
installation

Projektet sættes i gang nu, hvorfor Åbyhøj kirke er
lukket 3.-28. oktober. ”Indvielse” ved højmessen 1.
søndag i advent 27. november. Steen udfærdiger
invitation til Karin Salling og andre sponsorer.

3.d Flygeludvalget: Mulighed for flygel
både i Åbyhøj Kirke og i Sognegården

Det blev besluttet, at menighedsrådets andel på kr.
62.500 anvendes på indkøb af baby-flygel til
sognegården.
Det kan overvejes, om et af klavererne i
sognegården skal flyttes til Gl. Åby kirke.

3.c Kopimaskine i sognegården

Leasingaftalen på den nuværende kopimaskine
udløber til nytår. Der er budgetteret med nyindkøb i 2016. Det blev besluttet at sætte indkøbet
af lignende maskine i værk.

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Orientering om ændring i
koristbemanding

Knud orienterede om arbejdet i udvalget, der har
haft til opgave at finde en ordning, hvor der
indenfor det givne budget, skabes mulighed for at
have 8 korister ved højmesser i Åbyhøj kirke. Ny
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ordning er forelagt koristerne og træder i kraft pr.
1/10.
4.b Ny ordning for begravelseskaffe i
sognegården

Anne Marie Sørensen har meddelt, at hun til nytår
ønsker at fratræde sin funktion som vært i
forbindelse med begravelseskaffe. I anledning af
hendes 80 års fødselsdag 9/10 sendes en
erkendtlighed på vegne af menighedsråd og
personale. Hellen og Inge tager sig af det.
Den nye ordning forventes at træde i kraft ved
årsskiftet.

5 Orientering fra præsterne
Intet at bemærke
6 Orientering fra menighedsplejen
6.a Gave til menighedsplejens jubilæum

Menighedsrådet har givet Menighedsplejen en
gave på kr. 5000 i anledning af 25-års jubilæet.
Jubilæumsdagen blev fejret – en god og oplysende
dag.

7 Medarbejdernes 10 minutter
Vivian er ansat fuldtid på kirkegården t.o.m.
grandækningen.
Der har været afholdt medarbejdertid med Henrik
Andersen med særligt henblik på evaluering.
Inger Marie bedes hilse gartnerne fra
menighedsrådet – vi er glade for den flotte
kirkegård.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Husk konstituerende møde d. 15/11
Vi skal vælge formand,
næstformand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge
8.b Husk menighedsrådsweekenden i
Grenå d. 3-5. februar 2017 – der
foreligger et foreløbigt program

Det nye menighedsråd holder konstituerende
møde 15/11 kl. 19.00. Dagsorden udsendes.

Det foreløbige program for weekenden sendes
rundt med dette referat.
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8.c Henvendelse fra Foreningen Gabriel
om Julekalender-app.

Steen orienterede om henvendelsen

8.d Betaling kirkefrokost

Menighedsrådet har tidligere besluttet, at der skal
opkræves betaling for kirkefrokost og at beløbet
går til Menighedsplejen. Orientering er givet i
kirkebladet. Huske at melde beløb ud ifbm.
annoncering.

9 Meddelelser
Henvendelse fra Folkekirkesamvirket
vedr. støtte til PREP-kurser og
KirkeCare.

Steen undersøger, om vi i forvejen betaler
kontingent til Folkekirkesamvirket og derved
allerede støtter.

10 Efterretningssager

11 Eventuelt
Hellen foreslår, at der opsættes
belysning på kirkegården.

Bygningsudvalget undersøger, om det kan være en
mulighed.
Jesper takkede for gave til sin 30 års fødselsdag

12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder
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