Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 21. januar 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. januar 2014
Indleder: Jytte Bojesen

Afbud: Jesper Richard, Karen-Lis Kristensen
3 opryddere: Jytte K, Kurt, Jørgen

1
1.a

1.b
1.c
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2.a

2.b

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

Dagens debatpunkt
Hvordan lærer menighedsråd og ansatte hinanden bedre at kende – oplæg ved Knud Bülow
Økonomi
Budget 2015 – husk input i februar
Provstiudvalget beder om at modtage budgetønsker
2014
inden 1.3. Udvalg og ansatte bedes komme med
ønsker til økonomiudvalget medio februar.
Regnskab 2013 – sidste chance for at Regnskab afsluttet og lukket.
få noget med
Revisionsprotokol december 2013
Underskrives af hele menighedsrådet.
gennemgang og godkendelse (bilag
1c)
Indstillinger til beslutning
Ordning om begravelseskaffe – oplæg Menighedsrådet har modtaget mail fra pårørende
ved Steen
efter afholdt begravelseskaffe i sognegården.
Menighedsrådet orienteret om ordning med Anne
Marie Sørensen, der afholder begravelseskaffe i
sognegården. Menighedsrådet opfordrer til, at der
udfærdiges en letforståelig prisliste i kuvertpris med
alt inklusive og hjælper gerne til med dette arbejde.
Vigtigt med rene linjer. Ordningen er en stor glæde
for mange og der udtrykkes stor ros til Anne Marie
for arbejdet. Overskuddet overføres årligt til
menighedsplejen. Steen, Maja og Rene tilbyder
Anne Marie at hjælpe med at lave en prisliste. Steen
svarer klager.
Ansøgning om tilskud til
Vedtaget med tak for arbejdet.
sogneindsamling, ansøgning vedlagt
(bilag 2b)

17:15
18:15

2.c
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Børne- og Ungeudvalgsmøde d. 10.
december, referat vedlagt (bilag 3a)
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3.b Gudstjenesteudvalget, møde d. 21.
januar

3.c Kommunikationsudvalget: status på
hjemmesiden, DAP, kursus i ITskrivebordet

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Afgørelse i sagen om koristers løn
4.b MUS

Vi har i udvalget samlet os i tre underudvalg der
arbejder med 1. lys, 2.sang/musik 3. natkirke.
Udvalgets intention er at komme med et forslag til
en ændring af gudstjenesteplan/former/tider.
Opfordring til at deltage i kurser hhv 4.3 og 21.3. Se
DAP. Tilmelding senest ti dage før kursus til
SUBR@KM.DK (susanne)
Ny hjemmesidefirma skal findes for at sammenkøre
adresser, så den nyprogrammerede hjemmeside
kan komme op at køre. Siden mangler et hjem, men
er ellers helt klar.
DAP (den digitale arbejdsplads). Per har deltaget i et
møde om DAP. Sammenkøring mellem kalender og
hjemmeside? Esben Andersen giver gerne et kursus.
Husk tilbuddet om kursus om DAP-nyheder og
postkasse. Doodle sendes ud om kursusdatoer af
Steen, efter henvendelse til
Menighedsrådsforeningen.
Forlig indgået. Efterregulering for 2 måneder +
godtgørelse udbetalt.
Er dækket i formødet. Medarbejderne udtrykker
tilfredshed samt et ønske om at lære
menighedsrådet bedre at kende.

4.c
5 Orientering fra præsterne
Frivilligfest den 4.2. Preben, Per og Bodil og Jørgen
kommer kl 14.00 og dækker borde. Servering fra
17.30 Jytte B, Kurt, Steen og Maja.
ChurchExplorer for alle konfirmander i Århus vest
5.2. Frivillige søges?
Minikonfirmander begyndt i søndags med nyt tiltag
– en gudstjeneste.
Konfirmander har haft besøg fra KonfirmandAktion.
Se evt deres Facebook-side, hvor der er et billede af
tirsdagsholdet.
6 Orientering fra menighedsplejen
6.a Bestyrelsesmøde i menighedsplejen
d. 7. januar 2014, referat vedlagt
(bilag 6a)

Referat fra Pensionistforeningens møde kommer
med referat. Vedtagelse sidste år om et fast årligt
beløb.
Basar den 8.3. Gør gerne reklame!
Handelsstandsforeningens årlige pensionistmøde er
to uger før. Per tager flyers med og omtaler
Basaren. Flyers laves i huset.
Den 3.2 kommer Daniel, der 3K praktikant, i huset.
Vi har derudover praktikanter fra Diakonhøjskolens
diakoniuddannelse som besøgsvenner, og fire af
dem bliver efter endt uddannelse.
Lisbeth har sagt ja til at deltage i provstiets
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diakoniudvalg.
Der er nu fast månedligt besøg på Sifsgården.
6.b
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Sogneindsamling d. 9. marts 2014.
Husk at melde dig som indsamler!
8.b Nyt om FDF Åbyhøj

9 Meddelelser
9.a Nyt fra menighedsrådsforeningen ved
Per Godsk
Generalforsamling 24/2 og årsmøde
d. 23-25/5.

9.b
9.c
10 Efterretningssager
10.a I juni/juli/august 2014 er igen kun 1
søndagsgudstjeneste jf. tilladelse fra
biskoppen og vedtagelse i mr i 2013
10.b Omdeling og omdelere af kirkebladet
10.c Rammebeløb for vedligeholdelse af
præsteboliger
11 Eventuelt

Flyer uddelt. Der mangler indsamlere!
Fdf-kredsene er funderet i et sogn, men her i sognet
er kredsen nu sammenlagt med Hasle sogn og lever
videre som Hasle-Åbyhøj. Intentionen er, at kredsen
deltager i begge sognes liv og gudstjenesteliv. Så vi
har her i sognet stadig FDF-arbejde, blot
hjemmehørende i Hasle.
Åbyhøjkoret låner, efter ansøgning, Gl. Åby kirke, 4
torsdagsaftner under den klare forudsætning at de
selv støvsuger og gør toilet rent. 20.2, 6.3, 20.3,
10.4.
Gl Åby (hele dagen) eller Åbyhøj kirke (kun til kl 15)
udlånes til Ebeltoft filmhøjskole den 17.2. Sikre os,
at det bruges til et formål, vi kan stå inde for.
Stenne melder tilbage til begge lånere.
Generalforsamling i Åbyhøj sognegård. Dagsorden
følger snarest. Bl.a. valg af delegerede til Årsmøde i
Menighedsrådsforeningen.
Per har deltaget i et udvalg der arbejdede med
distriktsforeningens struktur, for at sikre
demokratiske valg. Opfordrer til at komme til
mødet.

Taget til efterretning.

Flere har meldt sig som uddelere. Derfor kan alle
herefter nøjes med en rute. Afløserkorps oprettes.
Tages op til beslutning ved næste møde.

Kirkebygningsudvalget bedes behandle brev om
energimærkning af kirkerne. Overdraget til
formanden.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Ansøgning fra Åby sogns kunstforening. Valg.
Rammebevilling.
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