Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 25. februar 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. februar 2014
Indleder: Kurt Dam Jensen
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

Afbud: Jesper Richardt, Karen-Lis Kristensen

Dagens debatpunkt: Ny i menighedsrådet – hvordan har det været og er der noget, vi
mangler? Oplæg ved Steen og debat
1 Økonomi
1.a Budget 2015 - status
1.b
1.c
2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Åby Sogns
Kunstforening om støtte i 2014, kr.
3.000,-.
2.b Ansøgning fra Kirsten Myllerup
Pallesen om deltagelse i Dansk
Kordegneforenings landsmøde i
Nyborg, kr. 6.000,2.c Ansøgning fra Jette Prip Jensen om
deltagelse i DOKS årskursus, kr.
4.300,3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget – møde d. 18/2 og
beslutning om rådighedsbeløb for
vedligehold af præsteboliger

17:15

18:15
Det skal færdigbehandles på martsmødet.
Økonomiudvalget samordner ønsker i uge 10/11.
Lene, Kirkekasserer Vest deltager.

bevilget

bevilget

bevilget

Taget til efterretning. Energimærkning udsat til slut
2015. Da udløber den energimærkning, der gælder
nu. Ønsker om skærm/e overdrages til
Kommunikationsudvalget.
Beløb pr præstebolig sættes til 15.000,- pr år. Dette
beløb er et rammebeløb til småreparationer og
nyindkøb. Større beløb går gennem udvalget.
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3.b Kommunikationsudvalget: status på
hjemmesiden, DAP, kursus i ITskrivebordet d. 4/3. Kirkeblad og
uddeling af dette

3.c Børne- og unge-udvalget. Møde d.
18/2
3.d Valg til menighedsrådet –
valgforsamling d. 9. september 2014
4 Orientering fra kontaktperson
4.a

4.b

Ordningen tages løbende op.
Der ligger et forslag fra provstiet om fælles
præsteboligdrift. Alle opfordres til at læse forslaget.
Samuel fremviste den nye hjemmeside. Samuel
ligger opslag ind foreløbig. Øvrige rettigheder
uddelegeres hen ad vejen efter instruktion.
DAP-Mødet er fremrykket til kl 18.00. Per sørger for
at der bliver bestilt sandwich. Bordopstilling som til
konfirmander sidste år, så alle kan se skærmen.
Lisbeth viderebringer info om borde.
Kirkeblad uddeles sidste uge i marts. Kirsten, Per og
Steen skal koordinere omdelere. Listen er vokset.
Taget til efterretning.
Fælles annoncering. Per koordinerer.

Orientering om fleksjobordning. Det forsøges
herefter at finde en person som fast vikar for
kirkesekretærfunktionen. Jobcentret betaler evt
uddannelse. Økonomien skal findes i indeværende
år under vikarkontoen.
Vielser uden for kirkens rum indenfor sognets
grænser. I ny vejledning præciseres det, at
personale er pligtige til at deltage i disse, men
holdningen er herfra, at dette bør begrænses mest
muligt.

4.c
5 Orientering fra præsterne
Vi arbejder på højmesseliturgien mhp nyt liturgiark.
TAK til alle jer i menighedsrådet, fordi I er her og for
jeres arbejde.
6 Orientering fra menighedsplejen
6.a

6.b

Folkekirkens feriehjælp har mistet indtægter. Derfor
opkræves i år et beløb for en kvote.
Menighedsplejens bestyrelse har betalt for en kvote
og Lisbeth og Gurli tager afsted til sommer med tre
familier herfra.
Lisbeth har afleveret en gave til Berit fra rådet.
Sender hilsen og tak!

7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra medarbejderne.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Nyt fra generalforsamling i
distriktsforeningen d. 24/2 i Åby
Sognegård
8.b Frivillig fest d. 4/2
8.c

17 delegerede fra distrikstsforeningen tager til
mghrådsforeningens årsmøde. Herfra blev Per og
Jesper valgt. Jytte Krabbe deltager også.
Menighedsrådet har modtaget takkemails.
Begravelseskaffeordning undervejs.
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8.3 BASAR
9.3 SOGNEINDSAMLING – indsamlere mangles!!
9 Meddelelser
9.a
9.b
9.c
10 Efterretningssager
10.a
10.b
10.c
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Efter dagsorden er indkommet ønske om kursus for
kirkegårdspersonale 19.3 på Nyborg Strand.
Behandles næste gang.
Menighedsrådets holdning til rammerne for
ansattes medvirken ved udendørs vielser.
Indsamling i kirkerne
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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
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