Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 23. januar 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 17:15
Indledning: Susanne
Oprydning: Hellen, René

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: Om brug af DAP og arkiv ved Steen
1 Hovedtema
1.a Nyt fra kontaktperson v. Henrik –
Ny medarbejderrepræsentant i menighedsrådet
herunder ansættelse af kirketjener
er Levi Friis. Berit holder orlov – under orloven
varetager Henrik som kontaktperson
ledelsesrollen.
Jakob Mathiassen er stoppet som kirketjener pr.
15/1. Lotte Friis er ansat som kirketjenervikar i
perioden 22. januar-28. februar.
Der blev modtaget 108 ansøgninger til den ledige
stilling som kirketjener. Efter jobsamtaler blev
Ulla Sylvest tilbudt stillingen. Lønindplaceringen
er i proces. Hun starter pr. 1. marts.
Menighedsrådet takker Henrik for at have
påtaget sig ledelsesopgaverne.
1.b Vedtagelse af udvalgsmanual 2019.
Udkast vedlagt.
1.c Valg til udvalgsposter 2019 jf.
udvalgsmanualen.

Steen gennemgik udkastet til udvalgsmanualer.
Rettelser blev tilføjet. Steen lægger den
reviderede udgave på DAP.
Visionsudvalg: Steen, Maria
Bygningsudvalg: Jesper, Thorkild, Kurt, Poul
Gudstjenesteudvalg: Johanne, René, Poul
Børne- og ungeudvalg: Johanne, Inger
Økonomiudvalg: Steen, Thorkild, Poul, Henrik
Diakoniudvalg: Thorkild, Henrik
Redaktionsudvalg: Per, Steen
Kulturudvalg: Inger, Hellen, Inge
Husk omtale af udvalgene og deres arbejde på
hjemmesiden.
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1.d Budget 2020 – processen er i gang.
Orientering ved Thorkild og Steen

2 Indstillinger til beslutning
2.a Beslutning om overgang til elektronisk
bilagshåndtering. Orientering ved
Thorkild og Steen. Se også i vedlagte
fra Niels Nielsen (side 10-16)

2.b Beslutning omkring
tilknytningskriterier ifm. Vielser.
Oplæg ved præsterne.

2.c Beslutning om udvidelse af
sognegårdsværtordningen til at
omfatte mere end bisættelser. Oplæg
ved Inger og Steen

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
 APV, Susanne
 Status på lydanlæg
 Status på køkken
Referat fra møde d. 12/1 vedlagt

Steen, Thorkild og Inger Margrethe har været til
budgetformøde med Provstiudvalget. Fokus var
anlægsbudget, Åby sogns udvikling og tilbygning
til sognegården. Provstiudvalget vil gerne mødes
med bygningsudvalget i efteråret 2019.
Økonomiudvalget melder ud, hvordan
budgetproceduren kommer til at forløbe.
Deadline for indlevering af budget 2020 er ultimo
april.

Steen orienterede om den tidligere beslutning i
menighedsrådet om at overgå til elektronisk
bilagshåndtering. Den nye arbejdsgang sættes i
værk snarest muligt. Møde om elektronisk
bilagshåndtering afholdes med Niels Nielsen 31.
januar.
Inger Margrethe orienterede om drøftelsen med
medarbejderne. Meldingerne fra mødet var ikke
entydige.
Menighedsrådet besluttede, at der pr. dags dato
kan tages op til tre vielser ind pr. lørdag uden at
tage hensyn til tilhørsforhold til sognet.
Kirkekontoret fører fra nu af regnskab med, hvor
mange vielser der kommer udensogns fra.
Ordningen evalueres ved udgangen af 2020.
Det blev besluttet at udvide ordningen til også at
omfatte dåb. Steen og Pia aftaler de nærmere
rammer med sognegårdsværterne. Det
annonceres på lige fod med den nuværende
ordning.

Bygningsudvalget har konstitueret sig med Jesper
som formand og lavet en arbejdsfordeling
mellem udvalgsformand og kirkeværge. Ny
bygningssagkyndig er Per Andersen.
Der tages hånd om anmærkningerne i APV.
Bygningsudvalget orienterede om, at nyt
lydanlæg til sognegården indkøbes og opsættes
snarest muligt. Maria Molke Rediin ønsker ført til
referat, at det er bygningsudvalgets beslutning
uden at have forelagt menighedsrådet
tilbuddene.
Steen præsenterede de første skitser til udvidelse
af køkkenet. Næste skridt er en drøftelse med
brugerne af køkkenet.
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3.b Nyt fra Kulturudvalget. Vedlagt
referat af møde samt beskrivelse af
kulturugen
3.c Nyt fra Børne- og ungeudvalget

4 Løst og fast
4.a Fotografering af menighedsrådet –
hvad gør vi?

Inger orienterede om planerne for en kulturuge i
Åbyhøj i uge 40. Aktører i Åbyhøj inviteres til at
byde ind med aktiviteter.
Udvalget arbejder med et dåbstræ til Åbyhøj
kirke.
Der er et hold på 26 minikonfirmander.
Kirkefest i Legelandet afholdes 29. marts.
Steen spørger Rafael, om han kan komme til
mødet i marts.

5 Efterretningssager
Menighedsrådet var repræsenteret til Åbyhøj
Fællesråds generalforsamling.
Fællesrådets folder ”Velkommen til Åbyhøj”
ligger på centrale steder i Åbyhøj.
6 Eventuelt
Per orienterede om, at oplaget af kirkebladet
forøges ud fra opdaterede tal. Der mangler
uddelere – henvendelse til Pia.
Inge opfordrede til at lave kortere ruter. Maria
opfordrede til, at vi informerer på hjemmesiden
om, hvilke ruter der er ledige.
Det er vigtigt fremadrettet at være opmærksom
på, om alle ruter bliver afhentet i sognegården
inden for den første uge. Husk advis til uddelerne
hhv. en måned og en uge før uddeling.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Åby udvidelse – kontakt til Sanne Andersen
Hansen
Skiltning på sognegården
Marts: Fotografering
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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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