Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 22. september 2015

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
tirsdag d. 29. september 2015 kl. 17.15.
Indledning: Per
Oprydning: Per, Steen
Afbud fra Jesper

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

Det officielle møde starter kl. 17.15
Vi tager til foredrag på biblioteket kl. 19:30.

Aftenens debatpunkt: Intet – vi starter kl. 17:15 og tager til foredrag på Åby Bibliotek kl.
19:30
1 Økonomi
1.a Bestyrelsesmøde i Kirkekasserer Vest.
Orientering ved Per

2 Indstillinger til beslutning
2.a Ansøgning fra studiekredsen om
tilskud til bus. Ansøgning vedlagt
2.b Ansøgning fra kirkegården om
anskaffelse af maskiner. Ansøgning
vedlagt
2.c Forslag til et 3-årigt forsøgs- og
udviklingsprojekt. Oplæg ved Knud
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Nyt fra flygeludvalget

Bestyrelsesmøde den 21.9.15. 13 sogne ud af 15 i
provstiet er tilsluttet ordningen. Økonomien ser
fornuftig ud. Nyansatte er Natascha Rasmussen og
Niels Nielsen, der er vores kontaktperson.

Bevilget.
Det afklares, om der er midler. Per, Preben og
Jesper undersøger dette. Hvis midler forefindes,
indstiller vi, at indkøbet gennemføres.
Dette punkt afviklet som et lukket punkt.

Udvalget indstiller, at der lejes et brugt Kawai-flygel.
Indkøbspris er 125.000,-kr. Md leje 1600,-kr. Lejen
er med forkøbsret, og fungerer som afdrag, hvis
man senere beslutter at købe instrumentet.
Udvalget har nedsat et fundraisingudvalg bestående
af Karen-Lis Kristensen, Lars Brinck og Karsten
Høgild. Menighedsrådet forpligter sig på at betale
op til halvdelen af 125.000,-kr. Samler udvalget
flere penge ind, end til det nuværende budget, står
det udvalget frit for at indkøbe et nyere/bedre
instrument.
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4 Orientering fra kontaktperson
Inger Marie Bruun Jensen er valgt til ny
medarbejderrepræsentant. Levi Friis er suppleant.
5 Orientering fra præsterne
Hilsen fra Ulla Holmgaard, der glæder sig til samarbejdet. Der afholdes
repræsentantskabsmøde i Skole-kirke samarbejdet torsdag den 8.10.15, i Kannikkegade.
Inger deltager.
Julekrybbe/Jesus i Centrum er et tværkirkeligt samarbejde, hvor Susanne er
provstirepræsentant. Materiale udsendes, både ang projektet og evt støtte.
6 Orientering fra menighedsplejen
7 Medarbejdernes 10 minutter
Lisbeth takker for en god tid.
8 Menighedsrådets 10 minutter
8.a Henvendelse fra Bente Christensen
omkring aflysning af
”Skumringstime”

Taget til efterretning.

Udvalget ang samarbejde med biblioteket ang tavle
på biblioteket har fået et møde i stand.
9 Meddelelser
Det er meddelt, at forsøget med to årig valgperiode
til menighedsråd ikke længere er tilladt.
Menighedsrådet tager dette til efterretning, og
afklarer, hvordan næste valg skal gribes an.
10 Efterretningssager
11 Eventuelt
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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