Åby Sogns Menighedsråd
Åbyhøj, 18. marts 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 17.15
Indleder: Jesper Richardt
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

Bemærk: Mødet starter kl. 17.15.
Vi har altså ikke noget debatpunkt

Afbud: Samuel, Ane Lise Larsen vikarierer.
1 Økonomi
1.a Regnskab 2013 – fremlæggelse og
godkendelse (bilag 1.a)

1.b Budget 2015 – fremlæggelse og
godkendelse (bilag 1.b)
1.c
2 Indstillinger til beslutning
2.a Indsamling ved gudstjenester. Oplæg
ved præsterne vedlagt (bilag 2.a)
2.b Rammer for ansattes medvirken ved
udendørs vielser – beslutning om
omfang

2.c Deltagelse i foredrag med Freddy
Meyer d. 9. april ”Gå gladere hjem fra
arbejde”. Indbydelse vedlagt (bil. 2.c)
2.d Anskaffelse af lyskunst til gangen i
sognegården.
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Kommunikationsudvalget: status på
hjemmesiden, kirkeblad og uddeling

17:15
Godkendt. Åby sogns menighedsråd, CVR-nr.
57988711, Regnskab 2013. Afleveret d. 21-03-2014
11:32. Fil med nyeste udgave sendes ud med
referatet.
Skal afleveres senest den 25. april. Gennemgået og
vedtaget.

Godkendt. Træder i kraft ved det nye kirkeblads
udgivelse, 1. 8.14
Vielser uden for kirkens rum indenfor sognets
grænser. Kirkefunktionærer er pligtige til at
medvirke ved disse handlinger. Menighedsrådet kan
stille et regelsæt op for medvirken. Kirketjenere
udelukkende under selve handlingen. Organister
skal have stillet et passende instrument til rådighed.
Opstilles i læ for blæst og regn. Brudeparret
afholder alle udgifter til musikinstrumentet. Korister
som til bryllup i kirken. Knud, Karsten og Jette
arbejder videre med formulering til endelig
godkendelse.
Menighedsrådet betaler. Man melder sig til hos
Kirsten, som melder til fælles, senest 31.3.14.
Medarbejdere opfordres til at deltage, og det tages
op tirsdag på kalendermødet.
Godkendt. Kirke/bygningsudvalget sætter købet i
gang og pengene findes på udvalgets konto.
Vi aftaler snarest et kursus med Samuel. Inger
Margrethe aftaler. Nyt kirkeblad trykt og
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af dette
3.b Møde i gudstjenesteudvalget d. 18.
marts. Referat følger.
3.c Kolonihaveforeningen har
generalforsamling primo april og har
brug for en afklaring fra
menighedsrådet

3.d
4 Orientering fra kontaktperson
4.a Ansættelse af kirkesekretær-vikar

4.b Arbejdsplan for kirkekordegne

uddelingen fungerer upåklageligt. Dejligt!
Der foreligger ikke referat, men udspil fra udvalget
følger.
Rene, Per, Steen og Susanne sidder i et udvalg. Til
haveforeningens generalforsamling i april skal det
afklares, hvad vores udspil er mht forlængelse af
frister. Vi skal have en jurist med i arbejdet, for at
sikre alle regler overholdes. Mht kloakering skal det
undersøges, hvilke regler der foreligger. Der
indkaldes til udvalgsmøde snarest.
Rene finder ud af kloakregler, Per finder ud, hvad
der foreligger af kontrakter og Steen svarer
haveforeningen. Steen indkalder.

Godkendt flexjobber person kommer i
virksomhedspraktik i fire uger mhp en tilknytning
som fast vikar for kirkesekretæren.
2 dage kan ingen af kirkekordegnene. 20. april og
11. maj i Åbyhøj kirke. Jørgen Jensen 11. maj og
Steen Røndal 20. april.

4.c
5 Orientering fra præsterne
Positiv dialog med skolelederne om kommende
konfirmationstidspunkter.
Susanne tager på sjælesorgskursus.
6 Orientering fra menighedsplejen
6.a

Basar med godt resultat – både mht fællesskab og
indkommet beløb.

6.b
7 Medarbejdernes 10 minutter
Hilsen fra gartnerne og tak for besøg, fra dem, der
kigger ind til dem.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Møde mellem medarbejdere og
menighedsråd d. 29. april eller 27.
maj

8.b Oplæg om anvendelse af DAP i
menighedsrådet. Oplæg ved Steen
vedlagt (bilag 8.b.)

Oplæg til, hvordan medarbejdere og menighedsråd
kan møde hinanden. Tiden inden mødet udvides fra
kl 16.00-17.30, hvor medarbejderne inviteres, og
medarbejderne inviteres med til spisningen kl
17.30-18.15. Påbegyndes i april.
Bilag gennemgået. Menighedsrådets eget arkiv er
oprettet og udvalgene skal nu udfylde dem. Steen
er ”chefarkivar”.
Kurt har sammen med Inger Marie gennemgået
lyskilder i Gl. Åby. Problemer med løse ledninger i
lysekroner og lampetter.
Michael har efterlyst udførlig beskrivelse af gangvej
til tårn i Gl.Åby kirke. Afklaret.
Mindesamvær i sognegården – Maja og Steen har
haft møde med Anne Marie. Konklusion – det
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fortsætter med de mundtlige aftaler, men Anne
Marie opfordredes til at være meget tydelig mht
pris om arbejdstid og øvrige udgifter.
Åbyhøjs nye kulturhus har stiftende
generalforsamling torsdag den 3. april kl 19.00 i den
gamle Nordeabank. Kurt deltager.
9 Meddelelser
9.a

9.b
9.c
10 Efterretningssager
10.a Ansøgning om deltagelse i kursus for
kirkegårdspersonale 19.3 på Nyborg
Strand.
10.b
10.c
11 Eventuelt

Indbydelse til Åbent Hus i ungdomskirken den 3.-4.
og 5. april.
Tidligere menighedsrådsmedlem Hans Andersen er
afgået ved døden i torsdags. Vi har sendt en buket
herfra.
Skrivelse fra provsten om forflyttelse af præst til
ungdomskirken i tre-måneders periode.

Taget til efterretning.

TDC startet med at grave i Gl. Åby. Evt. Problemer
videregives til Jesper.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Tjenesteforflyttelse af præst til ungdomskirke.
Gudstjenesteudvalg. Fælles tjenesteboligdrift.
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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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