Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 2. juni 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 17.15
Indleder: Karen-Lis Kristensen
Afbud: Knud, Jytte K og Jytte Bojesen, Jesper,
Karen-Lis

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: Vi har menighedsmøde og valgforsamling til menighedsrådet d. 9.
september. Hvordan tilrettelægger vi mødet, så vi får flest muligt deltagere og dermed
opbakning til menighedsrådets arbejde? Oplæg ved Steen
1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport -vedlagt
1.b Budget 2015 -vedlagt

2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra Festkirken om støtte vedlagt
2.b Ansøgning fra Inger Margrethe om
deltagelse i konference - vedlagt
2.c
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget: Orientering om
ombygning af materielgård

17:15

18:15
Lene fra Kirkekasserer vest gennemgik regnskabet.
Lene fra Kirkekasserer Vest gennemgik både budget
og bevillingsbrev fra Provstiet.
Budgetsamråd torsdag den 19. juni kl 19.00: Steen,
Per, Jørgen og Inger Margrethe deltager. Steen
melder til.

Ansøgning på 1.000,- bevilget.
Ansøgning på 500,- bevilget.

Udvalget indstiller, at menighedsrådet tilslutter sig
fælles præstebolig-ordning. Jesper Richardt går med
i udvalget.
Vi bytter særkalkene, så de bedste fra Gl. Åby kirke
kommer op i Åbyhøj kirke, og de dårligste fra
Åbyhøj kommer ned i Gl. Åby. Kirketjenerne afgør,
hvor mange særkalke, der er behov for i hver kirke.
Det blev aftalt forsøgsvis at køre prædikestolen i Gl.
Åby i kapellet, så el-klaveret får en fast plads på
prædikestolens plads. Samtidig tages en stolerække
ud og et bord sættes fast ind til hygge og kaffe ved
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3.b Kolonihaveforeningen: Møde med
bestyrelsen d. 13. maj og den videre
proces

3.c Menighedsrådsvalg 2014:
Planlægning af valgdag d. 9/9
3.d Møde i børne- og ungeudvalget d. 20.
maj

babysalmesang og gudstjenester. Susanne og
Mariann tager handling på det.
Der har været et konstruktivt møde med
kolonihaveforeningens bestyrelse.
Hovedpunkt at aftale ny kontrakt forud for
kloakering af haverne. Per har holdt møde med
juristerne i landsforeningens ang sagen. De kan
rådgive om dele af kontraktaftalen, mens der må
tilkøbes hjælp om andre dele.
Forslag om at tilkøbe hjælp til hele projektet. Det
hele afklares på møde mellem udvalg og juristerne
den 17. 6 i Sabro. Susanne melder afbud. Per aftaler
møde kl 11-12.
Valgforsamling med ventil. Rammerne aftalt forud
for mødet. Køreplan udleveret på landsmødet og
valgudvalget forbereder ud fra dette.
Taget til efterretning.

4 Orientering fra kontaktperson
5 Orientering fra præsterne
5.a Tjenesteforlæggelse af Susanne til
ungdomskirken 15/8-15/11 2014

Der er i dag afholdt møde og indgået aftaler med
provsten om, hvordan der dækkes ind for perioden.
Ang fastlæggelse af
konfirmationsundervisningstidspunkt. Skolerne har
meldt ud, at eleverne/konfirmanderne får fri tirsdag
og torsdag kl 14.45. Provsten og vi præster har
aftalt at mødes, for at afklare, om vi har mulighed
for at gå i dialog ang ændring af dette forhold.
Hjælp til pinsegudstjeneste søges??

6 Orientering fra menighedsplejen
Ferielukket i juli måned. Folkekirkens feriefond
tager afsted to personer som ledere med tre
familier.
Pensionisteftermiddagene har undergået et
generationsskifte. De fem nye i bestyrelsen er
ligestillede og sognemedhjælperen er fra nu af
kasserer og husets back-up person for bestyrelsen.
Gurli og Lisbeth var til menighedsplejens årsmøde,
hvor de mødte Lis Bisgaard, der kommer til
Pensionisteftermiddagen i oktober.
7 Medarbejdernes 10 minutter
God sommer fra husets ansatte.
Sprækker af lys er nu hængt op. Der var en fin
reception ved overdragelsen.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Sognedag d. 5. oktober?

Aktivitetsudvalget kommer med en indstilling til,
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hvordan dagen skal afvikles. Karsten og Per tager
initiativ til et udvalgsmøde.
Jesper og Per deltog i Årsmødet og kan kun
anbefale deltagelse.
Kirkebladet skal skrives og uddeles hen over
sommeren. Inger Marie og Karsten er på arbejde og
kan tage sig af korrekturlæsning. Alt stof skal ind før
1. juli, for at produktionen kan nås. Selve
uddelingen skal der findes en løsning på snarest.
Uddeles i uge 33. Afhentning fra torsdag den 7.8.
9 Meddelelser
Takkekort fra Jytte Andersen.
10 Efterretningssager
Hjemmesiden er opdateret.
11 Eventuelt
Hilsen sendt til Karen Bendixens båre.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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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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