Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 29. januar 2013

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 17.15
Indleder: Susanne Bach Ramsdal
Afbud: Jytte Bojesen
Dagens debatpunkt
Stillingsopslag til Præsteembedet
Udarbejde profil af ny sognepræst
1 Økonomi
1.a Revisionsrapport, beholdningseftersyn,
vedlagt

1.b Regnskab 2012 orientering om procedure

1.c Budget 2014 orientering om procedure

2 Indstillinger til beslutning
2.a 1. behandling af forretningsorden.
Nuværende forretningsorden er tidligere
udleveret.
2.b Beslutning om omfang af udvalg. Oplæg
vedlagt.

2.c Knud Daugaard Nielsen udtræder efter
eget ønske af menighedsrådet.
Jytte Krabbe er indtrådt. Taget til
efterretning.
Brev fremlagt.

17:15

18:15
Lene Lee Andersen fra Kirkekasserer vest
gennemgik revisionsprotokollatet. Punkt til
senere drøftelse - indskydergarantien på
750.000kr dækker ikke det fulde indsatte
beløb. Der kommer generelt udspil fra
Provstiudvalget. Menighedsrådet skrev under
på protokollatet.
Lene Lee Andersen, kirkekasserer Vest stod for
orienteringen. Budgettet sendt til kirkens
kontor, og sendes ud med referatet.
Lene Lee Andersen orienterede om budgettets
struktur. Stigningstakt 1.8%. Alle budgetønsker
for 2014 indleveres senest 15. marts 2013.
Synsrapport til anlægsarbejder foreligger fra
syn 2012. Hvis de foreligger elektronisk
medsendes disse.
Forretningsordenen gennemgået. Tillægget til
forretningsordenen skal gøres tidssvarende, og
forretningsgangen aktualiseres efter
dagsordenens principper.
Valgudvalg er nedsat på generalforsamlingen.
Økonomiudvalget er fast. Består af formand,
næstformand, kirkekasserer Vest, folkevalgt
kasserer og kirkeværge.
Drøftelse om udvalgsstruktur.
Et lille udvalg arbejder videre med at udforme
udvalgsstrukturen ud fra menighedsrådets
indspark.
Udvalg: Inger Margrethe Mikkelsen, Steen
Røndal og Per Godsk.
Formand Per Godsk orienterede. Hermed
fremlagt til orientering.
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2.d Ansøgning:
1000,00 kr. Sognemedhjælperne Vedlagt Bevilget.
3 Indstillinger/orientering fra udvalg/værge
3.a Skybruds skade, Åbyhøj kirke.
Orientering ved Preben Riis. Arbejdet afsluttes
Orientering ved kirkeværge
med gulvfugning i februar måned. Derefter
afklares, hvor meget af udgiften der dækkes af
forsikringen. Man er selvforsikret i
Kirkeministeriet.
3.b Kolonihaver
Dette punkt rykket frem som første punkt. Kort
Orientering ved Jens Østergaard
historisk gennemgang af baggrunden for, at
kirken besidder både kirkegård og
kolonihaveforeningens jord. Baggrunden for
nuværende debat er, at kommunen har
udsendt plan for kloakering, der også omfatter
kolonihaverne. Dette udført inden 2021.
Jens Østergaard fortalte om den 8 tdl store
grund med 84 parceller. Kolonihaveforeningens
bestyrelse ønsker en ny kontrakt med
forlængelse, så haveejerne kan spare op til
udgiften. I denne nye kontrakt overvejes flg.:
en øget afgift for haverne, en opsigelse af de
nederste haver (dette er tilladt iflg kontrakten,
med et års opsigelse, hvis det bruges til
kirkeligt formål).
Det afklares, hvorvidt numrene 1-13 omfatter
både lige og ulige numre.
Menighedsrådet viderebehandler spørgsmålet
ved efterfølgende møde. Kolonihaveforeningen
får svar hurtigst muligt.
Et anlæg skal bekostes af driftsmidler, og
derfor har det en tidshorisont på mindst 3 år
frem.
Beslutningspunkt mht prisstigning og evt
opsigelse af lejemål på mødet i april 2013.
Beslutningsforslag udarbejdes af Susanne,
Rene og Per.
3.c Forberedelse til weekend-seminar 22/2
Sognemesse lørdag eftermiddag – vi deltager
med en stand om Menighedsplejen.
Udarbejdes af sognemedhjælpere og
præsterne.
Opkrævning for enkeltværelser gennem
menighedsrådet.
Kørsel efter statens takst. Kørselsbilag
udfyldes. Fås på kontoret.
4 Orientering fra kontaktperson
4.a
Knud Bülow Nielsen orienterede. Er kommet
godt i gang. To medarbejdere på kursus om
hjemmesideredigering. Berit Pedersen på
kursus om De små synger.
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Henvendelse fra koristerne ang. lønforhold og
regulativ. Da henvendelsen er indkommet for
sent til behandling på januarmødet, tages det
på som punkt på næste møde. Punktet
forberedes af udvalg bestående af
kontaktperson, formand, næstformand og en
præst.
4.b
4.c
5 Orientering fra præsterne
5.a

5.b
5.c
6 Orientering fra menighedsplejen
Ane-Lise Larsen fortsætter i bestyrelsen
som repræsentant for menighedsrådet.

Tak til det nye menighedsråd fra Inger
Margrethe Mikkelsen (og Susanne Bach
Ramsdal tilslutter sig) , der også fortalte om sit
orlovsprojekt.

Sognemedhjælper Lisbeth Andersen fortalte
om den forestående vinterfrokost den 18.2 kl
12.00.
Frokostudvalget har lavet en plan for frokoster
og kirkekaffe for forår-sommer. Seks frivillige
er aktive i det arbejde.
Der skal vælges en repræsentant til
menighedsplejens bestyrelse ud af
menighedsrådets midte. Jørgen Jensen valgt.
Gennemgang af menighedsplejens struktur og
arbejde ved et kommende møde.

7 Medarbejdernes 10 minutter
Sognemedhjælper Lisbeth Andersen er
medarbejderrepræsentant.
Fra alle medarbejdere udtryktes ønske for et
godt og konstruktivt samarbejde.
8 Menighedsrådets 10 minutter
Per Godsk orienterede om seminar om kirkens
kommunikation, arr. af Kirkefondet og DKM.
Godt at begynde med debat hver gang.
Vi skal arbejde på at finde det rigtige tidspunkt,
så alle kan deltage. Da det er et offentligt
møde, skal tidspunktet være kendt. Det
offentlige møde er først efter spisning.
Mødet i marts ligger i påskeugen.
9 Meddelelser
9.a Aarhus Stift:

Per Godsk orienterede om en Høring
vedrørende ændring af lov om menighedsråd.
Kan læses på landsforeningens side. To sider
med opsummering sendes ud med referatet.
Høringssvar ventes fra Landsforeningen.

Åby Sogn, menighedsrådsmøde. d. 29.1.2013 Side 3 af 5

9.b Vestre Provsti:
Meddelelse vedr. ny Ungdoms kirke
Midtvejsmøde 14. marts
Godkendt køb af ny præstebolig Vedlagt

9.c Meddelelser iflg. Postliste
Distriktsforeningen Århus, indkaldelse til
generalforsamling 27/2 Vedlagt
Folkekirkesamvirket i Århus
Generalforsamling 21/3 fremlægges
Løgumkloster Højskole fremlægges
Koncerttilbud Herregårdstrioen
fremlægges
Henvendelse vedr. koncert v/
musikstuderende fra Aarhus Universitet.

Lars Vestergaard fra Hasle sogn valgt til
ungdomskirkens råd.
Mødet i Framlev nye sognegård fra 19-21. Alle
er velkomne. Indkaldelse følger.
Per Godsk orienterede om finansiering af den
nye præstebolig. Kaj Telling tager ned og beser
huset efter overtagelse.
Tilmelding ikke nødvendig.
Lisbeth Andersen fortalte om
Folkekirkesamvirket. Det er en
paraplyorganisation for sogneaktiviteter. Her i
sognet hører Sorg- og livsmodsgrupperne
hjemme under den hat. Der er også en
aflastningstjeneste og en besøgstjeneste. Der
udbydes kurser. Lisbeth Andersen deltager
sammen med Jørgen Jensen.
Post fremlagt til eftersyn ifølge dagsorden.
Kasse etableres i kopirummet til post, der kan
læses af menighedsrådet inden mødet.
Århus festuges festkirke ansøger om et tilskud.
Udsat til næste møde. Bilag med ud.
Kræftramte børn har ansøgt om midler.
Indstilling – afslag.
Koncerttilbud afklares af Inger Margrethe.
Tillades, hvis ønsket går på at låne kirken.
Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling
den 10. marts om formiddagen. Lokal
indsamlingsleder er Else Røndal, der spørger,
om menighedsrådet i lighed med tidligere år
dækker udgiften ved bespisning. Vedtaget.

10 Efterretningssager
10.a
10.b
10.c
11 Eventuelt
Forslag til dato for orienterende møde af
Biskop Kjeld Holm vedrørende
præsteansættelse tirsdag den 2., onsdag den 3.
eller torsdag den 4. april
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
2. behandling af forretningsorden
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Valg af udvalgsposter

Per Godsk
Formand

Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Christina Kousholt

Inger Margrethe Mikkelsen

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

Kaj Telling

Jytte Krabbe

René G. Rasmussen

Åbyhøj, den 29. januar 2013
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