Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 22. maj 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 17:15
Indledning: Inger
Oprydning: Kurt, Inger

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: Debat om puljeprojekter i Århus Vestre Provsti 2020 – input til
budgetsamråd. Se vedlagte fra Provstiudvalget
1 Hovedtema
1.a Budget 2020. Godkendelse af budget
Budget 2020 blev godkendt. Åby Sogns
2020 udsat fra sidste møde. Åby
Menighedsråd, CVR-nr. 57988711, Budget 2020, ,
Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
Bidrag budget afleveret d. 24-04-2019 15:36
57988711, Budget 2020, , Bidrag
budget afleveret d. 24-04-2019 15:36
1.b Budgetsamråd d. 20. juni kl. 19. Hvem Steen svarer på henvendelse fra PU vedr. budget
deltager og hvilket input har vi i
2020.
øvrigt? (herunder opsamling fra
Steen, Thorkild, Inge og Inger Margrethe deltager
debatten om puljeprojekter).
i budgetsamråd.
Indbydelse med bilag vedlagt
Menighedsrådet følger provstiudvalgets
indstillinger vedr. puljeprojekterne. Når
Folkekirkens familiestøtte permanentgøres er det
vigtigt, at driftsrammen hertil følger selve
projektet.
2 Indstillinger til beslutning
2.a Justering af honorarer for valgte
menighedsrådsmedlemmer. Oplæg
ved Steen. Brev fra budgetudvalget
vedlagt
2.b Henvendelse fra privat dagplejer vedr.
opsigelse af aftalen v. Henrik

18:30

18:40

Vi følger budgetudvalgets justeringer. Steen
sørger for udregninger vedr. Åby sogn og
koordinerer med Niels Nielsen.

19:00

Kurt deltog efter eget ønske ikke under dette
punkt. Henrik og Steen redegjorde for processen
omkring opsigelsen af de private dagplejere.
Herefter blev det besluttet at fastholde
opsigelsen, som træder i kraft 2. august. Steen
svarer på henvendelsen.

19:15

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
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3.a Bygningsudvalget - herunder:
 Status på køkken – projektet
er nu færdigt fra arkitekten. 2
tegninger er vedlagt
 Internt syn og opfølgning

3.b Fra diakoniudvalget vedr.
sommerhøjskole og kirkebilsordning
v. Thorkild

3.c Nyt fra projekt ”Kirken i Byen” ved
Steen

3.d Øvrige udvalg – kort status

Køkkenprojektet er udarbejdet. Afventer
godkendelse i PU, byggetilladelse fra kommunen
og indhentning af tilbud. Udbydes som
totalentreprise.
Kirke-, kirkegårds- og præsteboligsyn blev afholdt
7. maj. Liste over mangler og ønsker er
udarbejdet.
Der er i år kun få tilmeldinger til
sommerhøjskolen, som afvikles i samarbejde
med Område Midt. Prisniveauet og
finansieringsmuligheder blev drøftet.
Thorkild skaffer oplysninger om, hvad den
nuværende kirkebilsordning koster.
Vi inviterer Esben Thusgaard til at komme til MRmødet i august eller september. Formålet med
mødet er at afstemme datamaterialet, som er
blevet tilvejebragt gennem fokusgruppesamtaler
i Åby sogn.
Visionsudvalget mødes 20. august med Shahla
Angela, som har været leder af projektet ”Kirken
på Aarhus Ø”.
Henrik orienterede om, at igangværende orlov
fortsætter og vikardækningen er på plads. Henrik
varetager ledelsesopgaverne indtil videre.

19.30

19.45

20:00

20:10

Der blev bevilget forplejning til personalets
sommerfest.
Henrik har indkaldt præster og kirketjenerne til
møde 26. juni med henblik på en
forventningsafstemning vedr. kirkelige
handlinger.
Kulturudvalget arbejder med et trykt program for
kulturugen, som ønskes uddelt sammen med
kirkebladet i august.
Gudstjenesteudvalget arbejder med at fortsætte
rækken af Blå time gudstjenester hen over
efteråret/vinteren, De 9 læsninger 1. søndag i
advent, Syng julen ind 4. søndag i advent og
Åbyhøj kirkes 75 års jubilæum i 2020.
4 Løst og fast
4.a Torvedag d. 17. august 2019 – hvem
deltager og med hvad?

Per, Johanne, Inge, Maria og Inger deltager.

20:30
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4.b Ekstraordinær generalforsamling i
Folkekirkesamvirket d. 26/6. Hvem
deltager?
4.c FDF Hasle-Åbyhøj vælger ny
bestyrelse d. 4. juni. Valg af
menighedsrepræsentant (pt. Steen)
4.d Fra årsmødet i Landsforeningen af
menighedsråd v. Jesper og Per

4.e Status på møde med Kirkekasserer
Vest
4.f Møde med PU i efteråret

5 Efterretningssager
5.a Folkekirkens IT tilbyder nu løsning til
sikker post via hjemmesiden
5.b Nye KM aftaler om telefoni og
datalinjer

René deltager.

20:40

Steen blev valgt.

20:45

På årsmødet blev provstiudvalgets rolle og
sammensætning drøftet. Jesper deltog i en
workshop om unges rolle i MR. Yderligere
oplysninger fra mødet kan findes på
www.menighedsraad.dk Der er mulighed for at
være både delegeret og alm. deltager på
årsmødet.
Der arbejdes på at fiksere en mødedato.

20:50

På budgetformødet blev et møde mellem PU og
MR drøftet. Steen foreslår PU at mødes på MRmødet i oktober.
Der er nu mulighed for at sende en sikker mail via
sognets hjemmeside. Sættes i værk snarest.
Infobrev om omlægningen er udsendt.

21:00

6 Eventuelt
Fremadrettet sættes fast punkt på dagsordenen
”Nyt fra medarbejderrepræsentanten”
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Kirkebil
Kirken i byen
Møde med PU
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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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