Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 27. januar 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 17.15
Indleder: Susanne Bach Ramsdal

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

afbud: Knud Bülow
Aftenens debat: Debatpunktet – hvad vi vil debattere i 2015? Oplæg ved Steen
1 Økonomi
1.a Revisionsprotokollat underskrives
1.b Regnskab 2014 – status ved Lene

2 Indstillinger til beslutning
2.a Haveforeningen Enghave: Beslutning
om ny lejeaftale. Udkast vedlagt.
Oplæg ved Steen
2.b Forespørgsel fra organist om
udvidelse af kor. Forespørgsel vedlagt

2.c Vedtagelse af udvalgsmanual. Udkast
vedlagt
2.d Beslutning om bemanding af udvalg.
Oplæg ved Knud og Karsten

2.e Ansøgning om dækning af
kursusudgift til provstikursus for
præsterne kr. 12.000. Ansøgning

Lene, Kirkekasserer Vest, gennemgik
revisionsprotokolat. Derefter underskrevet.
Kvartalsrapporten gennemgået og taget til
efterretning.
Budget for 2015 udsendes med referatet til alle
menighedsrådsmedlemmer.
Gennemgået. Gøres færdig næste gang.

Menighedsrådet har brug for mere information for
at tage stilling til ansøgningen. Jette og Knud bedes
udarbejde et overslag over udgiften forbundet med
et kor på 8 medlemmer. Forslaget tages op igen ved
et kommende møde.
Forslaget lægger op til en mere generel debat om
kirkens/sognets musikliv. Denne tages i marts.
Vedtaget.
Gennemgået. Revideret udgave sendes med
referatet ud.
Ad Hoc-Av-udvalg: Preben, Jesper, Karsten. Inger
Marie spørges.
Alle udvalg indkaldes i februar for at konstituere sig.
Vedtaget. Taget af menighedsrådskursusbudgettet.
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vedlagt
2.f Ansøgning og tilskud til
Kunstforeningen. Ansøgning vedlagt
2.g Ansøgning om tilskud til forplejning
ved sogneindsamling. Ansøgning
vedlagt
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget: Fjernelse af
bænkerækker i Åbyhøj Kirke - status

Vedtaget.
Vedtaget.

Ansøgning behandlet af provstiudvalget og
videresendt med anbefaling til stiftet.
Det årlige syn aftales snarest.

4 Orientering fra kontaktperson
5 Orientering fra præsterne
Vi har temadag hele lørdagen. Dagen slutter med en
gospelkoncert kl 16.00 i Åbyhøj kirke.
Optankerum – i Åbyhøj kirke den 4.2 kl 19.00. et nyt
koncept.
19 minikonfirmander fra Åby skole.
6 Orientering fra menighedsplejen
Basar den 7. marts. Effekter til loppemarkedet
modtages med tak.
Menighedsplejens årsmøde den 10. maj i år.
280 æsker chokolade udleveret før jul til sognets
ældre.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Nyt om bispevalg – bispevalget er
udskrevet, der er pt. 2 kandidater og
planer for orienteringsmøder. Brev
fra Stiftet vedlagt.
8.b Besøg af provstiudvalget d. 24. marts
og debat om sogneprofil på februarmødet
8.c Studietur 2015 – hvad, hvornår og
udvalg?
8.d Status på implementering af
Kirkeweb

9 Meddelelser
Nyt fra distriktsforeningen
Nyt fra Folkekirkesamvirket

Tirsdag den 14. april kl 19.00 er der debatmøde på
Århus Efterskole for alle kandidater.

OBS den 24. marts kl 19.00!!
På februarmødet gennemgår vi provstiudvalgets
oplæg og udvælger, hvilke emner vi ønsker at
drøfte.
Inger Margrethe og Preben +
medarbejderrepræsentant.
Kirsten er ved at blive uddannet i systemet. Vi har
ikke modtaget informationer om, hvornår
implementeringen er færdig. Vi afventer.
Belysning ved alteret i Åbyhøj kirke forbedres.
Brev modtaget om prædikestolens fjernelse i Gl.
Åby kirke.
Brev fra Kirkens korshær med tak for
juleindsamlingen.
Generalforsamling den 16.2.15 kl 19.00 i
Johannesgården. Kjeld Holm causerer. Ingen
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tilmelding.
Folkekirkesamvirket afholder generalforsamling
26.3. 15 kl 17.00. Lisbeth er vores kontaktperson
foreløbig. Hører hjemme under diakoniudvalget.
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
24.2 mødes vi kl 16.00. Medarbejderne deltager i
dette møde.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Musik i Åbyhøj kirke. Kolonihaverne. oprydder som
fast punkt sammen med indleder.
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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. 27. januar 2015 Side 4 af 4

