Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 17. februar 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 16.00 – bemærk tidspunktet!
Indledning: Inger Margrethe
Oprydning: Rene, Theodor

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 debat: Møde med medarbejderne – menighedsrådet møder medarbejderne i
grupper på skift
Fraværende inden det ordinære møde: Theodor Kallehave, Per Godsk.
Hellen Waldstrøm og Susanne Bach Ramsdal forlod mødet inden mødets afslutning.
1 Økonomi
1.a Budget 2016 - status
Husk, at budgetønsker skal afleveres til
økonomiudvalget senest fredag d. 6. marts
2 Indstillinger til beslutning
2.a Haveforeningen Enghave: Beslutning
om ny lejeaftale. Endeligt udkast
vedlagt. Oplæg ved Steen
2.b Ansøgning fra organist om ny
computer. Ansøgning vedlagt
2.c Ansøgning fra organist om udvidelse
af koret. Notat fra Knud vedlagt.
Oplæg og debat.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Kirke- og bygningsudvalget: herunder
fjernelse af bænkerækker i Åbyhøj
Kirke

Forslaget blev vedtaget. Nu afventes resultatet fra
Haveforeningens generalforsamling i marts.
Vedtaget. En anden gang skal der ikke søges, da det
indgår under almindelig nyanskaffelser ved behov.
Der nedsættes et ad hoc-udvalg, hvis formål det er
at finde en løsning, så der kan være 8 korister ved
de fleste højmesser, men finansieret ved
tilsvarende færre korister ved andre gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Udvalg: Knud, Jette og Inger Margrethe

Jesper orienterede fra det sidste udvalgsmøde:
Jesper er genvalgt som formand for udvalget.
Det eksisterende overskud fra 2014 påtænkes brugt
til følgende:
Der skal arbejdes videre med fugtproblemer og
dræning på præsteboligen for Gefionsvej.
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Der skal arbejdes videre med forholdene i arkivet.
En tømrer er tilkaldt for at lave køkkenet mere
hensigtsmæssigt.
Der skal også gøres noget ved fugtproblemer i
teknikrummet i Åbyhøj kirke – foreslås til budget
2016
Syn fastsat til mandag d. 16/3 kl. 9 – 16

3.b Besøg af provstiets diakoniudvalg –
oplæg og debat.

3.c Nyt fra AV-udvalget

Fjernelse af bænkerækker:
Der er kommet godkendelse fra stiftet, under
forudsætning af, at de forreste træpaneler
genanvendes, og at der tilknyttes en arkitekt.
Arbejdet bliver udført i august, og kirken lukkes
mens arbejdet gennemføres.
Sigfred Lauridsen og Kirsten Stejner holdt oplæg om
diakoni på baggrund af en tidligere
spørgeskemaundersøgelse.
Derefter gruppearbejde, hvor vi afprøvede en
model for, hvordan man kan lave ideudvikling.
Udvalget har p.t. kontaktet 2 firmaer, der kommer
med forslag til en løsning. Vi skal være indstillet på,
at det bliver en længerevarende proces

4 Orientering fra kontaktperson
Knud orienterede om, at der skal ske en regulering
af organistens regulativ. Processen er i gang.
5 Orientering fra præsterne
Der blev orienteret om konfirmationsforberedelsen,
som i år gennemføres i år 1 efter skolereformen. Vi
er udfordret, men meget glade for den måde,
undervisningen fungerer på - det samme er
forældre og konfirmander, men vi vil gerne flytte
lørdags-temadage til hverdage.
6 Orientering fra menighedsplejen
Der er basar lørdag d. 7 marts – kom og vær med!!
7 Medarbejdernes 10 minutter
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Nyt om bispevalg
8.b Besøg af provstiudvalget d. 24. marts
– debat om pastoratsbeskrivelse
(vedlagt)

Husk valgmødemed begge kandidater d. 14/4 på
Århus Efterskole
Pastoratsbeskrivelsen blev drøftet på baggrund af et
oplæg fra Karsten.
Steen kontakter Esben for at drøfte, hvordan
aftenen skal forløbe. Det område vi primært ønsker
at diskutere, er ” kan- opgaverne”, og
provstiudvalgets kriterier for, hvad ”kirkelige
aktiviteter” er.
Hvor er vi i denne proces og hvordan bidrager den
udarbejdede analyse til denne proces?
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8.c Studietur 2015 – nyt fra udvalget?
8.d Status på implementering af
Kirkeweb
8.e Husk Sogneindsamling d. 8. marts

Mødet er 24/3 kl. 19.00.
Nej.
Intet nyt
Der er stadig mulighed for at melde sig som
indsamler!! Kontakt Else Røndal – se kirkebladet for
mere information
Per og Jesper deltog i Distriktsforeningens
generalforsamling. Jesper blev valgt som delegeret
til Landsforeningens årsmøde, og Per deltager også i
dette

9 Meddelelser
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per S. Godsk

Knud Bülow Nielsen

Preben Søren Riis

Kurt Dam Jensen

Hellen Waldstrøm

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Jørgen Jensen

Inge Nedergaard Sørensen

Theodor Kallehave

René G. Rasmussen

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 24. februar 2015 Side 4 af 4

