Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 19. maj 2015

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17.15.
Indledning: Steen
Oprydning: Hellen, Kurt
Afbud: René G. Rasmussen
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 debatpunkt: Udbygningen omkring Søren Frichs Vej
1 Økonomi
1.a Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 –
kvartalsrapport og budget 2015
vedlagt
1.b Revisionsprotokollat +
revisorerklæring regnskab 2014 –
vedlagt

2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra sognemedhjælpere om
støtte til stiftsdagen for
sognemedhjælpere. Ansøgning
vedlagt
2.b Ansøgning fra Syng Nyt om støtte til
etablering af salmedatabase –
ansøgning vedlagt
2.c Ansøgning om støtte fra projekt ”Lyt
til danske salmer” – ansøgning
vedlagt
2.d Henvendelse fra Folkekirkesamvirket
om deltagelse i Kirke Care

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra diakoniudvalget
3.b Status på ny aftale med
kolonihaverne -herunder
Kommuneplantillæg nr. 56: Udvidelse

Lene Lee Andersen orienterede om uddrag af
budget 2015 og forelagde kvartalsrapporten. Taget
til efterretning.
Lene Lee Andersen fremlagde revisionsprotokollat
og revisorerklæringen. Underskrevet og taget til
efterretning.
Lene spørger revisor, hvilket økonomisk ansvar
medlemmer af menighedsrådet bærer jf.
revisionsprotokollatets pkt. 3.

Ansøgningen blev imødekommet.

Ansøgningen blev imødekommet – der bevilges kr.
2.000.
Ansøgningen blev imødekommet – der bevilges kr.
1.000.
Vi melder tilbage, at vi er interesserede i at følge
udviklingen. Inge og Inger Margrethe deltager i
mødet d. 22. juni.

Udvalget holder næste møde d. 3. juni.
Aftalen afventer godkendelse i provstiudvalget, som
har det på dagsordenen indeværende uge.
Steen orienterede om det nye kommuneplantillæg
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af byggemulighed i kolonihaver.

for kolonihaver.

4 Orientering fra kontaktperson
Knud orienterede om de overvejelser, der gøres i
udvalget (bestående af Knud, Jørgen, Inger
Margrethe, Susanne og Karsten) vedr. det
kommende opslag af stillingen som kirke- og
kulturmedarbejder. Menighedsrådet gav sin
opbakning til det videre arbejde og til at inddrage
en ekstern konsulent.
5 Orientering fra præsterne
5.a Status på forlængelse af
forsøgsordninger med gudstjenester

Der er ansøgt om at forlænge forsøgsperioden for
hhv. gudstjenestemønstret og højmessens liturgi.
Provstiudvalget har sendt ansøgningen videre til
stiftet – vi afventer svar.
Præsterne orienterede desuden om placeringen af
konfirmationsforberedelsen i det kommende
skoleår.
Forleden var 90 deltagere på en vellykket
pensionistudflugt.
I går var der friluftsgudstjeneste i Botanisk have for
Århus Vestre provsti.
Fyraftenssang afviklet for anden gang i sidste uge.

6 Orientering fra menighedsplejen
6.a Årsmøde 2015 – referat vedlagt

Menighedsplejens bestyrelse har konstitueret sig
med Gurli Christensen som formand. Ane-Lise
Larsen har givet udtryk for, at der gerne må findes
en ny repræsentant fra menighedsrådet i
bestyrelsen i stedet for hende – Thorkild Ibsen blev
valgt.

7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Bispevalget er afgjort. Der er
indsættelse d. 6. september
8.b Studietur d. 20/9 2015 - mere nyt fra
udvalget

8.c Status på implementering af
Kirkeweb
8.d Sognedag 2015

Vi afventer invitation til bispevielsen. Det besluttes
på næste møde, hvem der deltager herfra.
Udflugten er for menighedsrådsmedlemmer og
ansatte – alle med ledsager. Udflugten finder sted
søndag d. 20. september efter gudstjenesten og går
via Them kirke til Silkeborg, hvor vi spiser middag.
Særligt på hjemmeside-delen er der pt. store
udfordringer, hvilket bl.a. skyldes manglende
konvertering af gamle sider.
Sognedagen flyttes til søndag d. 15. november af
hensyn til afskedsreception for Lisbeth (se pkt. 9).
Sognedagsudvalget består af Hellen, Steen, Preben,
Lisbeth, Inger Margrethe
Per orienterede om det kommende årsmøde i
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Landsforeningen, hvor Jesper og Per deltager
herfra.
9 Meddelelser
Ifbm. at Lisbeth stopper pr. 1. okt. afholdes
afskedsreception i sognegården søndag d. 27.
september umiddelbart efter højmessen. Vi skal
huske at invitere eksterne kontakter.
10 Efterretningssager
I.a.b.
11 Eventuelt
I.a.b.
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

Inger Johansen

René G. Rasmussen
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