Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 23. september 2014

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17.15
Indleder: Karen-Lis Kristensen
Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af

Afbud: Jesper Richard og Jytte Bojesen og Lisbeth Andersen
kristen tro og liv
Det officielle møde starter kl. 18.15.
 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: Evaluering af udvalgsstrukturen – oplæg ved Knud
1 Økonomi
1.a Revisionserklæring og
revisionsprotokollat for årsregnskab
2013 – gennemgang og underskrift

Taget til efterretning og underskrevet af rådet.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Lønforhandlinger 2015. Lukket punkt
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Valgudvalget: Orientering om resultat
af valget d. 9/9

3.b Status fra kolonihaveudvalget
3.c Børn- og Unge-udvalget. Referat fra
møde d. 17/9 vedlagt

Valgforsamling den 9.9.14 med 53 registrerede
vælgere.
I stedet for de ventede valgkort kunne udsendes
andet valgmateriale til hver husstand. I det hele
taget skal der arbejdes mere med
informationssiden.
Der er ikke indkommet listeforslag, så de 12
medlemmer og 4 stedfortrædere er således valgt.
Med biskoppens tilladelse består menighedsrådet af
12 valgte medlemmer. Det afklares, hvad biskoppen
mener mht stedfortrædere/suppleanter. Steen
spørger. Konstituerende møde tirsdag den 4.11 kl
19.00. Traktement i krypten første søndag i advent
for at sige farvel og tak og velkommen til de nye
rådsmedlemmer.
Det er stadig uafklaret, hvordan de fremtidige regler
for valg og valgperiode bliver.
Svar fra Aarhus kommune afventes stadig ang
tinglysningen.
60 deltagere i pizzagudstjenesten. Foredrag den
21.10 om Børn og sorg, det at miste. Meld jer meget
gerne til ChurchExplorer gt den 12.11 kl 18.00-
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3.d Bygningsudvalget: Beslutning om
etablering af mikrofon til klokkerne i
Åbyhøj kirke

21.00. Vi mangler ”skuespillere” til et renaisancestykke for konfirmanderne fra Aarhus vestre.
Efter forsatsvinduerne er kommet i, kan klokkerne
ikke høres. Vedtaget.
De sidste ting om TDCskabet i Åby kirke er på plads.

4 Orientering fra kontaktperson
Fast vikar for kirkesekretæren er en stor succes.
Kirsten har ansøgt om at komme på diverse
relevante kurser. Taget til efterretning.
Der arbejdes med ensartet beklædning for korister,
aktuelt en sort skjorte. Dette indkøbes af
kirketjenerne, betales af menighedsrådet og
vedligeholdes af kirketjenerne.

5 Orientering fra præsterne
5.a Sognedag d. 5. oktober. Hvem kan
give en hånd?

Frokosten indkøbes til dagen. Fredag skal der
dækkes borde kl 12.00: Preben, Jørgen og Jytte K.
Per og Knud bemyndiget til at afklare evt
overtidsbetaling for korister.
I sidste uge gennemførte vi et lokalt skole-kirkeprojekt for 1. klasserne under overskriften: da
kristendommen kom til DK/Åbyhøj. Vi
samarbejdede med Hasle kirke, og to klasser
tilmeldte sig.
Der har været første møde med de nye kirkeværter.
7 har meldt sig. Der er plads til flere. Det var et
godt møde.

6 Orientering fra menighedsplejen
7 Medarbejdernes 10 minutter
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Invitation til ”Menighedsråd på jeres
måde”
8.b Oplæg om flygel i Åbyhøj Kirke v.
Karen-Lis

Udsendt på itskrivebordet. Alle kan blive brugere af
hjemmesiden. Der er inspirationsdag den 27.11.14 i
Middelfart.
Klaveret i kirken er slidt. Ide: at lave gulv, hvor
bænkene bliver kortere og fjerne bænke, så der
bliver plads til et flygel, band osv. Også til kørestole.
Flere udfordringer: det rent bygningsmæssige og
finansiering. Det rent bygningsmæssige skal tages af
anlægspuljen. Dette kræver et færdigt projekt.
Forslag: et ad hoc udvalg med kompetencer for at
søge penge, lave projektets bygningsmæssige del
osv.
Formål: større kvalitet i lyden, bedre forhold for
orkester, bedre forhold for kørestolsbrugere, bedre
muligheder for evt spaghettigudstjenester.
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8.c Forslag fra medarbejdere om at
gennemføre en studietur i stedet for
nytårskuren.

Udvalget: nedsættes i/af det nye menighedsråd.
Vedtaget. Nytårskuren 2015 erstattes af en udflugt
arrangeret af det nye menighedsråd.
Den 30.10 indkaldes til ekstraordinært
budgetsamrådsmøde om et evt nyt kalendersystem.
Fra Kaboo til Kirkeweb. Steen og Inger Margrethe,
Knud og Samuel deltager.
Tilbud fra Bente om en forestilling på kirkegården
og i kirken 4 aftener i marts. Tilbuddet rundsendes
sammen med referatet og drøftes næste gang. Husk
natkirke, respekt for gravsteder, kirkegård osv.

9 Meddelelser
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
12 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Det udsendte materiale om sognebeskrivelser fra
provstiet. Forslag fra Bente om spil på kirkegård og
kirke.
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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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