Åbyhøj, 22-01-2020

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 29. januar 2020 kl. 17:15
Indledning: Jesper
Oprydning: Maria, 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: Menighedsrådets mål for 2021 – oplæg ved Steen
1 Hovedtema
1.a Budget 2021:
Dagordenen for budgetformødet udsendt
 Budgetformøde d. 4. februar. fra PU blev gennemgået. Vi afventer
yderligere tal for 2019 fra Niels. Thorkild,
Vedlagt oplæg fra PU samt
Inger og Karsten deltager i
notat om indkøb
budgetformødet 4. februar.
 Proces og prioritet –
Udvalgene skal inddrages mere i
herunder fokus på musik og
budgetlægningen 2021. Det er vigtigt, at
kirkegården
udvalgene har kontoplan opdelt på udvalg
og budgettal for 2020 tilgængelig.
Niels, Jette og Filt er i gang med at
udarbejde en oversigt over de samlede
udgifter for musikområdet.
1.b Fra kontaktpersonen:
Berit har anmodet om at få sin orlov
Herunder status på Berits orlov og
forlænget med en måned. Anmodningen
ansættelse af sognegårdsværter
blev imødekommet, så hun starter 1. april.
Der har været opslået stilling som
sognegårdsvært. Samtaler er afholdt i dag
og en udvalgt til ansættelse. Opstart
snarest muligt.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Åbys sogns høringssvar på
liturgioplægget

Gudstjenesteudvalget opfordres til at lave
et debatoplæg til menighedsrådet ud fra
det udsendte materiale om liturgi.
Debatten vil munde ud i et høringssvar.
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2.b Regler for lån af flygel. Oplæg fra
Jette og Filt ved Steen
2.c Dåbsreceptioner: Vi har nu lavet et
forsøg med dem. Hvad vil vi fortsat?

2.d Vi oplever en del hærværk på
toilettet på Åbyhøj Kirkegård.
Beslutning om evt. tiltag (aflåsning,
overvågning, andet…)

Det blev besluttet, at der sættes et skilt op
om, at flyglet kun må benyttes efter
forudgående aftale med organisten.
Oven på de erfaringer, vi har gjort os, blev
det besluttet, at dåbsreceptionerne ikke
genoptages. Henrik orienterer
sognegårdsværterne.
Henrik orienterede om problemerne, der
har stået på siden i sommer. Poul
undersøger, om at der kan sættes timer på
dørlåsen til toilettet.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Gudstjenesteudvalget. Referat fra
Der planlægges fakkeltog og
møde d. 14/1 vedlagt.
aftengudstjeneste 4. maj. Invitation er
udsendt til foreninger i Åbyhøj.
Biskopperne har udsendt vejledning vedr.
ringning 4. og 5. maj. Thorkild undersøger
vedr. opsætning af flagalleen 5. maj.
Biskoppen prædiker ved gudstjenesten 1.
søndag i advent i anledning af Åbyhøj
kirkes 75 års jubilæum.
Fra 1. februar opfordrer vi til, at man ved
højmessen står op under 1. salme.
3.b Bygningsudvalget:
Køkkenet er færdigt. Overordnet set følges
budgettet. Stor tak til Poul for en
 Status på køkken
fremragende projektstyring.
Lysestager i Åbyhøj kirke udskiftes til mere
brandsikre og rengøringsvenlige stager.
3.c Valgudvalget:
Ved valget træder ny valgform i kraft.
Valgudvalget deltager i kursus om
 Orientering om forløbet
 Beslutning om valgperiode – proceduren 18. februar. Orienteringsmøde
skal afholdes 12. maj og valgforsamling
2 eller 4 år
15. september.
Det blev besluttet at søge biskoppen om at
benytte en valgperiode på to år. Steen
fremsender begrundet ansøgning til
biskoppen med påtegning af provsten.
Ansøgningsfrist er 1. marts.
Argumenter:
- Aktuelt ser vi en stor mængde af
tilflyttere til sognet ensbetydende
med forandringer i sognets
demografi,
- Erfaringen af, at det er lettere at få
folk til at stille op til en to-års
valgperiode – også yngre
medlemmer.
- Fastholde den dynamik i arbejdet,
vi har opnået.
Det er en fælles forpligtelse at tænke i
kandidatemner. Magasin fra Kristeligt
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Dagblad om menighedsrådsarbejdet
rundsendes med dette referat.
4 Løst og fast
Steen og Kurt har deltaget i Åby/Åbyhøj
Fællesråds generalforsamling og
orienterede om status på kloakering og
omlægning af Silkeborgvej. Thorkild
kontakter kommunen vedr. vores ønske
om overgang og tilkørselsforhold til Åbyhøj
kirke.
Vi har modtaget invitation til møde i
distriktsforeningen 2. marts.
Der er ca. 35 minikonfirmander fra Åby
skole. To nye frivillige er kommet til.
Der er afholdt tre ”Tænkepause” samtalesaloner i Gl. Åby kirke – senest
med 35 deltagere.
5 Efterretningssager
Intet at bemærke
6 Eventuelt
Intet at bemærke
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Grøn kirke
Kirkeblad
Lokalefordeling i sognegården
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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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