Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 28. oktober 2014

Referat af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 17.15
Indleder: Jytte Krabbe

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: Udvalgsstrukturen – oplæg ved Karsten og Knud
1 Økonomi
1.a Gennemgang af kvartalsrapport for 3.
kvartal 2014 (vedlagt) ved Lene

2 Indstillinger til beslutning
2.a Kolonihaverne: Ny kontrakt. Oplæg
ved udvalget. Udkast til kontrakt
fremsendes inden mødet.

Lene Andersen gennemgik rapporten, som herefter
blev taget til efterretning.
Kirke- og kirkegårdsudvalget får til opgave at danne
sig et overblik over midler til rådighed i 2014, samt
at indsamle ønsker, for herefter at fremlægge en
prioritering af opgaver.

2.d Ansøgning fra Menighedsplejen om
kr. 5.000 til julehjælp - vedlagt

Steen fremlagde forslag til ny kontrakt og
gennemgik forskellene ifht. den nuværende
kontrakt.
Forslaget blev godkendt, og kolonihaveudvalget går
videre med forhandlingerne med haveforeningen.
Det blev besluttet, at der skal holdes et møde med
Bente Christensen og Ane Kirk Uhrenholt, så vi får
en yderligere afklaring af projektets indhold. Maja,
René, Jytte B, Karsten og Michael el. Levi fra
kirkegården sidder med. Karsten sørger for at
indkalde til mødet. Her skal der særligt fokuseres på
de enkelte gravsteders gravfred og afviklingens
tidsramme.
Tages med som punkt på næste
menighedsrådsmøde.
Ansøgningen blev imødekommet og
menighedsrådet siger samtidig tak til
Menighedsplejen, fordi de lægger arbejdskraft i det.
Ansøgningen blev imødekommet og de 5.000 kr.
bevilget.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Status på overdragelse og opsamling

Det er de enkelte udvalgs ansvar, at udvalgets

2.b Forespørgsel om lån af Åbyhøj kirke
og kirkegård til kirkeprojekt.
Beskrivelse vedlagt

2.c Ansøgning fra menighedsplejen om
betaling for julefrokost - vedlagt
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af referater fra udvalg.

3.b Bygningsudvalget: Planlægning af
internt syn af sognegård

4 Orientering fra kontaktperson
4.a Aflønning af korister – opfølgning og
status

5 Orientering fra præsterne
5.a Arbejdet med pastoratsbeskrivelser i
provstiet

arbejde evalueres. Desuden skal referaterne lægges
i mapper på Den digitale arbejdsplads. Steen sørger
for at brugsanvisningen sendes rundt igen.
Internt syn for kirkebygninger, sognegård og
præsteboliger skal ske én gang årligt og er et vigtigt
forarbejde forud for budgetlægning. Opgaven gives
videre til det kommende kirke- og kirkegårdsudvalg
og skal foretages i løbet af 1. kvartal 2015.

Da omfanget er så beskedent, ønsker
menighedsrådet ikke at udfærdige særlige
retningslinjer for forsinkelse af kirkelige handlinger,
men vil tage stilling fra sag til sag.
Annette Qvorning har opsagt sin stilling som
organistvikar. Annette har været forbi sognegården
for at sige farvel, og Knud har på menighedsrådets
vegne takket for indsatsen.
Knud orienterede om at Mariann kører tre hold
babysalmesang.

Karsten redegjorde for status på
pastoratsbeskrivelserne, som provstiudvalget har
udarbejdet. Når provstiudvalget kommer på en
besøgsrunde engang i den nye valgperiode, skal
udgangspunkt tages i menighedsrådets egen
oplevelse af sin situation. Forud for provstiudvalgets
besøg skal vi i menighedsrådet have en intern
drøftelse af vores ressourcer.
Foredraget arrangeret af Børne- og ungeudvalget
havde kun ganske få deltagere. BUSK-gudstjenesten
var til gengæld rigtig velbesøgt, og Natkirken var
også en succes med besøgende i mange
aldersklasser.

6 Orientering fra menighedsplejen
Intet at bemærke.
7 Medarbejdernes 10 minutter
Personalet forespørger om referatet fra
medarbejdermødet 1. tirsdag i måneden skal
sendes ud sammen med dagsordenen til
menighedsrådet. Det gør vi fremover. Lisbeth
aftaler med Kirsten, hvordan det udføres.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Nyt om bispevalg ved Steen

Ny biskop for Århus stift skal vælges i 2015. Jens
Maibom Pedersen har officielt meldt sit kandidatur.
Der afholdes et orienteringsmøde for Jens Maibom
d. 6. nov. i Møllevangskirken kl. 19-21.
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8.b Konstituerende menighedsrådsmøde
d. 4. november
8.c Ryste sammen arrangement med det
nye menighedsråd. Oplæg ved Knud
og Steen

Menighedsrådet skal være fuldtalligt til mødet, hvor
konstitueringen foregår. Der skal tages fotos af det
nye menighedsråd den aften.
Knud, Rene, Steen og Inger Margrethe går videre
med planlægningen af ”ryste sammen
arrangementet”, som skal finde sted i januar.
Det nye menighedsråd vil gerne mødes med
medarbejdere umiddelbart forud for det ordinære
menighedsrådsmøde i februar.
Der mangler 2-4 kirkebladsomdelere nu til ultimo
november.
Frivilligdagen skal datosættes og planlægges
snarest. Susanne, Per og Lisbeth arbejder videre.

9 Meddelelser
Intet at bemærke
10 Efterretningssager
Intet at bemærke
11 Eventuelt
Teleslyngen i sognegården skal tjekkes. Jørgen tager
kontakt til kirketjenerne.
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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