Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 20. februar 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 17:15
Indledning: Inger Margrethe
Oprydning: Per, Henrik

Afbud: Per.
Det officielle møde starter kl. 18:30

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 debatpunkt: Høsterkøb eksemplet: Oplæg ved Steen og debat
1 Hovedtema
1.a Budget 2020. Se vedlagte om
Økonomiudvalget mødes den 20.3 for at lægge
driftsrammen for 2020. Aftale om
budget. Budgetønsker fra udvalgene indgives
processen og fokuspunkter.
inden.
1.b Vedtagelse af tillæg til
Fremlagt og godkendt.
forretningsorden og forretningsgang.
Forretningsorden samt udkast til
tillæg vedlagt.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Menighedsrådsmøder – afvikling og
oprydning. Oplæg ved Steen

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
 Status på lydanlæg
 Skilte på sognegården –
hvordan kommer vi videre?
 Status på køkken
 Hegn ved Gl. Åby kirkes
parkeringsplads

Formandsskabet deler opgaven med at være
mødeleder og gennemgå dagsordenspunkterne.
Det forsøges at sætte en tidsramme for hvert
enkelt punkt på dagsordenen.
Oprydning efter mødet består i at rydde bordene,
sætte maden i køleskabene, køre rullebordene
ud og sætte meget fedtede ting i blød.

Lydanlæg i sognegården opsættes den 16.-17.4.
Sognegården er lukket de to dage.
Bygningsudvalget har bemyndigelse til at beslutte
skilt/e på sognegården.
Status på køkkenet – der holdes et køkkenmøde
tirsdag den 19.3 med kernebrugere.
Status på hegn ved Gl. Åby kirkes p-plads.
Naboerne er kommet med et forslag.
Bygningsudvalget tager hånd om sagen.
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3.b Diakoniudvalget: Referat vedlagt. På
generalforsamling i
Folkekirkesamvirket d. 19/3 skal
vedtages evt. at lukke samvirket.
Debat og indstilling. Vi mangler en
deltager.
3.c Udvidelsesudvalget: Tiltag i Gl. Åby
med fokus på fællesspisning og
værested. Hvordan kommer vi
videre?
Nyt fra Kulturudvalget

4 Løst og fast
4.a Om filosofiske saloner – orientering
ved Karsten

4.b

Fotografering af menighedsrådet –
Rafael fotograferer ved næste
menighedsrådsmøde. Kom fra kl.
16:45
4.c Fra menighedsrådsforeningen: Jesper
blev valgt som delegeret til årsmødet
på Nyborg Strand.
Per deltager på formandsmødet
lørdag den 2. marts i Middelfart.
5 Efterretningssager
5.c Dagplejeres brug af sognegården;
orientering ved Henrik

Ang. Folkekirkesamvirket. Emnet blev drøftet og
det blev besluttet, at bakke op om forslaget om
at nedlægge Folkekirkesamvirket.
Mødet afholdes den 19.3 kl 17.00 i Klostergade.
René deltager.
En mindre arbejdsgruppe har holdt et møde ang.
en videreudvikling af cafeen. Der arbejdes på at
etablere stop-madspild-middage i Gl. Åby kirke.
Steen går til provstiet ang evt køb af hus/ekstra
sognegård over for Gl. Åby kirke.
Der afholdes mange møder ang den kommende
kulturuge uge 40. Ugen promoveres i et lokalt
bredt fællesskab.
En gruppe har afholdt møde om konceptet og
vedtaget at skabe et samtalerum med navnet
Tænkepauser, eksistenssamtaler. Konkret 4
aftener i løbet af året.
Udvalget orienterer løbende.
Der er sat 75 min. af til fotografering.

Vi ønsker jer gode møder.
Årsmødet er 10-12. maj.

Presset på lokalerne og rengøringsmængderne er
vokset generelt og derfor må der ske en
tilpasning. Derfor opsiges de private dagplejere.

6 Eventuelt
Det undersøges, om man kan nedlægge det ene
kældertoilet for at skabe plads til tidsvarende
arkivering.
Det lille kælderrum er omdannet til opbevaring af
rengøring. Derved er alt kemi samlet i et rum.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Inger Johansen

Kurt Dam Jensen

Johanne Rom Stage

Poul Kidmose

Thorkild Ibsen

Jesper Richardt

Maria Molke Rediin

Per Godsk

Henrik Juhl

Inge Nedergaard Sørensen

Hellen Waldstrøm

René Rasmussen
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