Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 30. april 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 29. april 2014 kl. 16.00
Indleder: Karen-Lis Kristensen
Bemærk: At vi allerede mødes kl 16!
Det officielle møde starter kl. 18.15.

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

Medarbejdere og menighedsråd møder hinanden. Vi ”cirkulerer” i grupper, så alle når at tale 16:00
med hinanden.
Afbud fra Karen-Lis Kristensen og Rene Rasmussen
1 Økonomi
18:15
1.a Budget 2015
Blev besluttet på marts-mødet
2 Indstillinger til beslutning
2.a Beslutning om nyt gudstjenestemønster. Forslag fra
gudstjenesteudvalget vedlagt (Bilag
2a-1 til 4)
2.b Beslutning om ny højmesseliturgi.
Forslag fra præsterne vedlagt (Bilag
2b-1 til 2)

2.c Udtalelse vedr. tjenesteforflyttelse af
præst til ungdomskirken i 3 mdr. augnov. 2014. Oplæg vedlagt (Bilag 2c-1
til 3)
2.d Rammer for ansattes medvirken ved
vielser uden for kirkens rum – endelig
beslutning om regelsæt. Fremlægges
på mødet.
2.e Ansøgning fra FDF Hasle-Åbyhøj om
tilskud til rejse til Polen. Ansøgning
vedlagt (Bilag 2e)
2.f Ansøgning om underskudsdækning

Forslaget er vedtaget. Næste trin er at søge
biskoppen om tilladelse. Vi håber at en 2-årig
forsøgsperiode kan begynde september 2014.
Forslaget om ny højmesseliturgi blev vedtaget.
Næste trin er at søge biskoppen om tilladelse.
Ordningen evalueres efter et år, og vi håber, at den
kan træde i kraft fra september 2014.
Vi vil i næste kirkeblad annoncere efter frivillige
kirkeværter.
Fra september bliver vinen i samme forsøgsperiode
udskiftet med druesaft og oblater udskiftes med
brød.
Der blev foreslået, at b&u-udvalget arbejder med
tilbud til børn ved højmessen.
Vi vil gerne bakke op om at Susanne udlånes til
Ungdomskirken i 3 måneder - men kun under
forudsætning af, at aktivitetstilskuddet på 20.000
afholdes af provstiets midler.
Det foreslåede regelsæt blev vedtaget. Udsendes
sammen med referatet.

2100 kr. bevilget.

Ansøgning imødekommet.
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på op til 5000 kr. ved
pensionistudflugt 14/5
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget:
Forslag om fælles drift af
præsteboliger.
Orientering om ombygning af
materielgård

Behandling af forslaget om fælles drift af
præsteboliger udsættes til maj-mødet. Brevet fra
provstiudvalget udsendes sammen med referatet.
Bygningsudvalget skal komme med en indstilling til
næste møde.
Udgiften til ombygning af materielgården er blevet
180.000 kr. højere end forventet. Der søges i
provstiets 5% midler om dækning af de 140.000 der
ikke kan findes i vores eget budget.

3.b Kolonihaveforeningen: Møde i
udvalget d. 21. april

3.c Menighedsrådsvalg 2014: Valgkursus
og samarbejde i provstiet

Menighedsrådet er indstillet på at indgå en ny
lejeaftale, under forudsætning af at der kommer
orden på en del uregulerede forhold i
kolonihaverne. Der arbejdes videre i udvalget, med
henblik på at der udarbejdes et nyt forslag til
lejeaftale. Der indhentes juridisk bistand fra
Landsforeningen.
Vi indgår i samarbejde med andre sogne i provstiet,
som også har 2-årig valgperiode.

4 Orientering fra kontaktperson
Intet at bemærke
5 Orientering fra præsterne
Intet at bemærke
6 Orientering fra menighedsplejen
Der var årsmøde i menighedsplejen søndag d. 27/4,
og hele bestyrelsen blev genvalgt. Der er
konstituering i bestyrelsen 7. maj.
Lisbeth og Gurli deltager i uge 27 på ferie med
Folkekirkens Feriefond med tre familier, heraf kun
én familie fra sognet.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Næsten intet at bemærke – besøgende hos
gartnerne er velkomne!
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Høring om Betænkning om
Folkekirkens styre
8.b Orientering fra generalforsamling i
”Elværket” d. 3. april

Steen orienterede om den tilsendte betænkning
Kurt Dam Jensen og Jytte Krabbe deltog, og Kurt er
valgt ind i bestyrelsen.

9 Meddelelser
Invitation til inspirationskursus om kirkens
kommunikation onsdag d. 4/6
10 Efterretningssager
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11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Forslag om fælles drift af præsteboliger.
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Per S. Godsk

Steen Røndal Olsen

Knud Bülow Nielsen

Jørgen Jensen

Preben Riis

Maja Vibe Hammer

Samuel Alberg Thrysøe

Jytte Bojesen

Jesper Richardt

Kurt Dam Jensen

Karen-Lis Kristensen

Jytte Krabbe

René G. Rasmussen

Lisbeth Andersen
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