Åbyhøj, 19-02-2020

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 17:15
Indledning: Maria
Oprydning: Jesper, Thorkild

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: Sognebladet, hvad gør og hvad vil vi? – oplæg ved Pia
og Steen
1 Hovedtema
1.a Budget 2021:
Thorkild orienterede om referatet fra
1. Orientering fra
budgetformødet og om den orientering,
budgetformødet ved
som efterfølgende er sendt til
Thorkild/Inger
provstiudvalget.
2. Budgetinput fra udvalgene
Steen orienterede om tallene bag
inden d. 18. marts. Oplæg v. driftsrammen for 2021 samt om de
Steen
aktuelle udfordringer i forbindelse med
3. Økonomiudvalgsmøde d. 18. budget 2021 i Åby sogn.
marts
Regneark med de seneste tre års
4. Udkast til budget på martsregnskab og budget samt en oversigt over
mødet
de konti, udvalgene er ansvarlige for,
5. Endeligt udkast godkendes
ligger i menighedsrådets arkiv på DAP.
på april-mødet
Udvalgene skal ikke forholde sig til løn.
Deadline for tilbagemelding fra udvalgene
er d. 18. marts, hvor økonomiudvalget
holder møde. Budgetudkast fremlægges
på menighedsrådsmødet i marts. Budget
2021 vedtages på mødet i april.
Budgettets målsætning udsendes sammen
med dette referat. Punktet ”Møde
tilflytterne i sognet” præciseres.
1.b Fra kontaktpersonen
Henrik orienterede om planerne for Berits
opstartsfase efter endt orlov.
Der er brug for bedre rammer for
opbevaring i forbindelse med
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madspildsmiddage i Gl. Åby. Henrik har
mandat til at arbejde videre med en
løsning.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Lokalefordeling – oplæg ved Henrik

2.b Velkomst til nye tilflyttere. Hvad vil
og gør vi?

2.c Grøn Kirke. Oplæg om krav til at
være Grøn Kirke v. Steen. Hvad vil
vi?

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Fra valgudvalget:
1. Ansøgning om 2 års
funktionsperiode
2. Valgprocessen
3. Kandidater

3.b Fra bygningsudvalget
 Herunder anskaffelse af nye
lysestager til Åbyhøj Kirke,
se vedlagte
 Kulturudvalget

Henrik fremlagde forslag til ny
lokalefordeling på kontorgangen. Forslaget
blev vedtaget, og Henrik orienterer
medarbejderne.
Den velkomstmappe, som Brabrand-Sdr.
Aarslev omdeler, blev præsenteret. Steen
renskriver udkast til velkomstbrev. Pakkes
sammen med kirkeblad og relevante
foldere. Liste over tilflyttere til sognet
udskrives regelmæssigt på kirkekontoret.
Kuverter uddeles af frivillige – evt. via et
opslag på jobbørs. Inge vil gerne hjælpe til
med uddeling.
Thorkild undersøger om der er flere
eksemplarer af Fællesrådets folder.
Steen gennemgik kravene for at tilslutte
sig Grøn Kirke. Det er en langsigtet
målsætning. Oversigten fremsendes som
bilag til menighedsrådsmødet i marts.
Emnet tages også op på personalemødet i
april.

Steen refererede fra Landsforeningens
kursus om MR-valg.
Vores to års valgperiode er godkendt i
Stiftet. Der skal vælges 13 medlemmer
plus stedfortrædere. Steen skriver til
kommende kirkeblad om
orienteringsmødet 12. maj, og der følges
op i august-nr. af kirkebladet.
Valgforsamling finder sted d. 15.
september.
Valgudvalget arbejder videre med detailplanlægningen.
Husk at gøre opmærksom på valget til
torvedag samt lave opslag/postkort til kirke
og sognegård – særligt til arrangementer,
hvor mange kommer i huset (fx
konfirmandforældre).
Tjek Landsforeningens valgportal på
https://www.menighedsraad.dk/medlemsy
delser/menighedsraadsvalg-2020/
Det blev besluttet at anskaffe
lysestagerne.

Kulturugen gentages i uge 40.
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4 Løst og fast
Steen orienterede om sikring af gravsten
og provstiets oplæg til løsning. Steen
kigger nærmere på løsningsforslaget og
søger nødvendig rådgivning.
5 Efterretningssager
Intet at bemærke
6 Eventuelt
Husk Frivillig i spil d. 22. april. Det er
vigtigt, at også menighedsrådet deltager.
Ulla efterlyser personlige beretninger, der
knytter sig til befrielsesjubilæet og
kirkeklokken.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Udkast til budget 2021
Kandidater til MR-valg
Grøn kirke
Velkomstmateriale
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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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