Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 1. september 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. august 2015 kl. 17.15.
afbud: Kurt
Indledning: Steen
Oprydning: Preben, Knud

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

Aftenens debatpunkt: Oplæg til punkt 3.b: Hvordan vil vi prioritere flygel og hvor meget
kan/vil vi investere?

1 Økonomi
1.a Lene Lee-Andersen har forladt
Kirkekasserer Vest, så vi får ny
kontaktperson.

Ny medarbejder fundet.

1.b Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 vedlagt

Karen Schaldemose fra Kirkekasserer Vest
gennemgik kvartalsrapporten.

1.c Budget 2016 er endeligt godkendt

Gennemgået og godkendt under: Åby Sogns
menighedsråd, CVR-nr. 57988711, Budget 2016,
Bidrag budget afleveret d- 24-07-2015.13.19

2 Indstillinger til beslutning
2.a Henvendelse fra Den Russisk
Ortodokse Kirke i Århus om lån af en
af kirkerne til gudstjenester.
Henvendelse vedlagt

Principielt er menighedsrådet positivt. Der skal
afholdes et møde, hvor de nærmere detaljer
afklares. Beboerforeningen bør orienteres.
Udvalget herfra bør bestå af en præst, en
kirketjener og af Preben som kirkeværge.
Forsøgsvis lånes kirken ud til formålet i et halvt år.

2.b Adgangsforhold i Gl. Åby Kirke –
henvendelser fra Birgit Vestergaard.
Breve vedlagt.

Preben og Michael tager et møde med Birgit
Vestergaard.

Hvordan vil vi håndtere
henvendelsen og hvad kan gøres?
2.c Ansættelse af kirke- og
kulturmedarbejder

Punktet blev behandlet for lukkede døre.
Udvalgets indstilling blev taget til efterretning.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget:



Tilbud på serviceaftale for
katafalk – tilbud vedlagt
Status på ombygningen af
Åbyhøj Kirke

3.b Møde i flygeludvalget d. 13/8 –
referat vedlagt. Menighedsrådet skal
beslutte hvad vi vil prioritere og hvor
meget vi kan/vil investere i flygel.

Jesper fremlagde tilbud på serviceaftale på
katafalken. Vedtaget.
Arbejdet stort set afsluttet.
Møde afholdt i dag om endnu et tilbud på en AV
løsning.
Forslaget blev grundigt drøftet. Det blev vedtaget
at forsøge at fundraise penge til et lettere brugt
flygel. Også for at skabe en god fælles aktivitet for
sognet, og skabe et bredt ejerskab. En mulighed
kunne være at tænke 50/50 finansiering, så
menighedsrådet betaler lige så meget, som man
samler ind.
Menighedsrådet anbefaler, at vi leaser et flygel i 2
år. Beløbsrammen aftales efter indstilling fra
flygeludvalget.

3.c Sognedag d. 15. november – nyt fra
udvalget

Hans Dammeyer, organist fra Skjoldhøj kirke,
holder foredrag på sognedagen. Derudover er der
højmesse, frokost, orientering fra menighedsrådet
og kaffe og lagkage.

3.d Møde i gudstjenesteudvalget d. 11/6
– referat vedlagt

Vi vil gerne have hjælp til at gøre fyraftenssang
kendt i et bredere segment.
Vi er blevet testsogn for et nyt salmebogstillæg.

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Nyt om ansættelse af kirke- og
kulturmedarbejder

Punktet drøftet under beslutningsforslag

5 Orientering fra præsterne
5.a Status på forlængelse af
forsøgsordninger med gudstjenester

Godkendt. Forlængelsen er på to år, så vi har i alt
tre år.

5.b Orientering om udfordringer med
placering af
konfirmationsundervisningen

Konfirmanderne kommer i år fra Åby skole kl
15.00 og fra Gammelgårdsskolen kl 14.45. Vi har
således ikke mulighed for at undervise
konfirmanderne i en skoledobbelttime indenfor
skoletids afslutning kl 16.00. Vi fastholder en
dialog, i det håb, at vi kan få tilbudt bedre forhold
fra skolens side.
Menighedsrådet holdes a jour om udviklingen.

Der vil i år blive udgift til handicaphjælp på ca 4½
undervisningsdag.

6 Orientering fra menighedsplejen
Alt kører, som det plejer.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne, der har lidt travlt for tiden
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Studietur d. 20/9 2015 – husk
tilmelding!

Husk tilmelding

8.b Status på implementering af
Kirkeweb

Kirkens hjemmeside er flyttet over i
sommerferien.

8.c Opfølgning på møde omkring
KirkeCare

Inge deltog i mødet. Steen svarer på rådets vegne.

8.d Orientering fra budgetsamråd
herunder beslutning om
konsulentbistand fra en
kommunikationsmedarbejder

Taget til efterretning.

8.e Henvendelse fra Bente Christensen
omkring ”Skumringstime”

Gruppen bag forespørger om lokale til øveaften og
under selve afholdelsen. Karsten tager kontakt og
aftaler nærmere.

8.f Projekt ”Mere kirke for pengene” v.
Per

Landsforeningen har samme fokus som
menighedsrådet – mere kirke for pengene.

Hvor mange kopier skal laves til hvert Fire eksemplarer mindre.
møde
Jesper og Per var på et godt årsmøde. Deltagelse
kan anbefales. Det er muligt for alle medlemmer
Årsmøde
at deltage.
9 Meddelelser
Menighedsrådet har et samarbejde om et
foredrag med Sygehuspræst Preben Koch,
sammenfaldende med næste
menighedsrådsmøde. Mødet flyttes til kl 17.15, og
drøftelsen er flyttet til foredraget på Biblioteket.
Susanne bestiller billetter til hele menighedsrådet.
10 Efterretningssager

11 Eventuelt

12 Protokollen underskrives

Punkter til senere møder

