Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 17.09.2013

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 24.09.2013
Indleder: Jørgen Jensen
Afbud: Jytte Boisen, Jytte Krabbe. Suppleanter: Ane Lise Larsen, Inger Johansen.

Dagens debatpunkt: Udkast til vision for Åby Sogn
1 Økonomi
1.a Budget 2014 godkendt
1.b
1.c
2 Indstillinger til beslutning
2.a Valg til provstiudvalg mødepligt
Skriftlig, hemmelig afstemning.
2.b Indbydelse til Temadag. Der inviteres 4
mr. + 1 præst. Indbydelse vedlagt.
2.c Indstilling fra kommunikationsudvalg:
Produktion af kirkebladet. Indstilling
vedlagt.
2.d Opfordring til at vi melder os ind i Kirkens
Korshær
-----------------------------------------------------2.e Valg af repræsentant til generalforsamling
i skole-kirkesamarbejdet den 10.10

17:15
18:15

At budget er godkendt af provstiudvalg. Taget
til efterretning.

Kuvert med valgmateriale udleveret og
afstemning foretaget. Stemmesedler afleveres
på provstikontoret.
Inger Margrethe deltager efter
dåbsgudstjeneste. Send en mail til Per, hvis
man ønsker at deltage.
Kommunikationsudvalgets indstilling vedtaget.
Rene Rasmussen stemmer imod, grundet et
ønske om flere tilbud før stillingtagen.
Drøftelse af medlemstanken, også som
tilknytningsmulighed. Mulighed for at tage
entre til frivillige julekoncerter og andre
arrangementer for at samle penge ind og skabe
oplysning.
Menighedsplejens bestyrelse opfordres til at
støtte sagen efter basaren.
Det blev besluttet at gøre to ting: at være
medlemmer af KK med 5000,-kr fast og
derudover skaffe midler frivilligt.
Repræsentant kunne ikke findes. Grundet
pizzagudstjeneste kan b- og u-udvalget ikke
deltage.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygnings og -kirkegårdsudvalg internt syn Taget til efterretning.
9/9. Syns rapporter fremlagt på kontoret. Spørgsmål til lyden – Samuel tager kontakt til
Internt referat vedlagt.
tekniker, der kan instruere husets ansatte. I
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3.b Aktivitets- og koncertudvalg referat af
udvalgsmøde vedlagt.
Sognedag 6.10 arbejdsfordeling.

3.c Kommunikationsudvalg. Orientering fra
møde 17.09 v/Samuel
Invitation til Kursus i IT-skrivebordet.
Århus distriktsforening.

3.d Udvalget for Haveforeningen. Drøftelse af
fremtiden med arealet.
3.e
BU – udvalget referat af afholdt møde
Vedlagt.
3.f Gudstjeneste udvalg Referat vedlagt

forbindelse med synsrapport afklares, at
kirketjenerne refererer til kirkeværgen.
Kirkeværgen kan så afklare, når udvalget skal
involveres.
Karsten, Preben, Kurt, Karen-Lis og Jette
(formand) udgør koncertudvalget. Dette
fungerer som et underudvalg til
Aktivitetsudvalget og refererer til dette.
Indstillinger til menighedsrådet gennem
Aktivitetsudvalget.
Rene Rasmussen og Ane Lise Larsen ønsker at
deltage i udvalgsarbejdet.
Do giver koncert i kirken den 23.10. Anne
Linnet koncert den 10.12 i kirken.Åby
bibvenner arrangerer.
Den 2.10 arrangement i sognegården om Santa
Ria religion, med et ægtepar fra Cuba.
Hjælp til sognedagen: fredag bordopstilling den
4.10 kl 12 – Preben, Kurt, Jørgen.
Søndag – oprydning efter foredrag og lagkage.
Det hjælper vi hinanden med. Ved koncerten
har vi brug for fire dørvogtere – Rene, Preben,
Steen, Ane Lise. Flagalle til sognedag.
Steen følger op på uddeling.

Kursus udbydes i løbet af november i huset.
Prisen er knapt 4000,- for 12 personer.
Anden mulighed – at enkelte meldes til et
internatskursus til knapt 500,- pr person.
8 tilmeldte sig ved håndsoprækning. Per går
videre med det til Distrikstforeningen
Haveforeningens formand har ønsket afklaring
af to ting: ønsker mghrådet at inddrage
haveforeningens jord og hvad er
tidshorisonten. Det ønskes også afklaret, om
det drejer sig om grundene 1-15 eller kun den
nederste række.
Derudover skal der udarbejdes en ny kontrakt.
Rene, Steen, Per og Susanne i udvalget.
Arbejder videre med kontrakt og finansiering, i
samarbejde med juridisk bistand.
Menighedsrådet ønsker på et tidspunkt at
inddrage jorden, men tidsperspektivet er
tidligst ved kloakering. Der tales om alle 15
haver.
Susanne sender referat til haveforeningens
bestyrelse.
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B- og U-udvalg: 26 børn deltog i
pizzagudstjeneste. God og uundværlig
frivillighjælp.
Gudstjenesteudvalg: hvis de ”små”
gudstjenester afskaffes hvad så? det arbejdes
der videre med. Input modtages.
4 Orientering fra kontaktperson
4.a Møde med korister.

4.b Regulativ for organist.

4.c Fællesmøde – lønregulering V-provsti

Afventer skriftligt svar fra koristerne, der
ønsker kompensation for mistet indtægt i
2012.
I brev fra stiftet stod, at regulativ ikke
udfærdiges for korister. Et ansættelsesbrev
udfærdiges af Poul Langagergaard og Knud, til
brug ved ansættelser af korister.
Ved sidste møde vedtoges, at Jette, Inger
Margrethe og Knud udfærdiger nyt regulativ.
Jette tager tillidsrepræsentant med, og
menighedsrådets repræsentanter, Knud og
Inger Margrethe, tager ekstern konsulent med.
Rene Rasmussen stemmer imod, forslaget
vedtaget med alle andre stemmer for.
Per og Knud vil sammen udfærdige et svar ang
lønkrav.
Yderligere orientering:
stillingsopslag til vikar for b- og usognemedhjælperstillingen opslået.
Ansættelsesudvalget: Karen-Lis,
medarbejderrepræsentanten (Lisbeth),
kontaktperson (Knud) og to præster.
Ansættelsesudvalget får bemyndigelse til at
ansætte.
Kirsten, Kirkekoordinatoren, er sygemeldt og
vikarer fundet. Lee Bellows og Trine Knudsen
dækker de næste to uger. Sidste uge dækket af
ansatte i huset . Anders Jersin- Mikkelsen også
inde som vikar. Foreløbig aftale med
kontaktpersoner fra Tilst og Gellerup om at
dække ind for hinanden telefonisk ved akut
sygdom. Lee beder hilse og sige, at han føler sig
godt modtaget.

5 Orientering fra præsterne
5.a
5.b
5.c
6 Orientering fra menighedsplejen
7.10 – tilbud til enlige mænd, et
madlavningskursus. Hvordan finansieres
indkøb første gang. kursusdeltagere betaler
maden, så underskudsgaranti gives fra
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aktivitetsudvalget.
7 Medarbejdernes 10 minutter
8 Menighedsrådets 10 minutter
Vi sender blomsterhilsen fra mghrådet til
Kirsten. Lisbeth står for det.
Journalisthøjskoleelever har fået til opgave at
tegne et portræt af Åbyhøj. Låner lokaler.
9 Meddelelser
9.a
9.b
9.c
10 Efterretningssager
10.a
10.b
10.c
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Haveforeningen, Projekt flygel i Åbyhøj kirke.
Nedsætte et udvalg. Ansøge fonde (eks
Herman Sallings fond)
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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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