Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 27. marts 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 27. marts 2019 – HUSK fotografering fra kl. 16:45!
Indledning: Karsten
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: Fotografering af menighedsrådet
1 Hovedtema
1.a Godkendelse af regnskab 2018.
Niels Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2018.
Regnskab følger
Åby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57988711,
Regnskab 2018, Afleveret d. 27-03-2019 14:01.
Åby sogns likvide midler placeres i Danske Bank
og Nordea, som systemisk vigtige finansielle
institutter.
1.b Budget 2020. Gennemgang af
Niels Nielsen gennemgik udkast til budget 2020.
budgetoplæg ved Niels og
Få rettelser følger.
økonomiudvalget. Budgetsamråd
Det endelige budget godkendes på næste møde.
flyttet til d. 20/6
1.c Revideret bilag til regnskabsinstruks
Bilag til regnskabsinstruksen er blevet revideret
underskrives. Revideret instruks
og er i gang med at blive underskrevet.
vedlagt
2 Indstillinger til beslutning
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
 Om køb af bolig ved Gl. Åby
kirke
 Status på lydanlæg
 Skilte på sognegården –
status
 Status på køkken
 Hegn ved Gl. Åby kirkes
parkeringsplads salg af areal

Bygningsudvalget har sammen med
provstiudvalget besigtiget bolig ved Gl. Åby kirke.
Steen, Poul, Susanne og Esben har holdt møde
med kommunen. Lokalplanen rummer mulighed
for at etablere et forsamlingslokale.
Lydanlæg i sognegården udskiftes 16-17. april.
Skilte på sognegården er bestilt.
Der er holdt inspirationsmøde for brugerne af
køkkenet. Facadeudkast fra arkitekten blev
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fremlagt og godkendt. Poul kontakter arkitekten
mhp. den videre proces.

3.b Udvidelsesudvalget: Nyt fra ”Kirken i
Byen” ved Steen

4 Løst og fast
4.a Fyraftensmøde om Unge – fra
Fællesskab til venskab. Indbydelse
vedlagt

4.b Studietur i år. Vi har budgetteret med
en – hvad vil vi?
4.c Nyt fra Kirkekasserer Vest.
Orientering v. Thorkild
4.d MR’s årlige orienteringsmøde

Poul får i samarbejde med Steen mandat til at
finde en løsning med hegnet ved Gl. Åby kirkes
parkeringsplads.
Sanne Andersen Hansen er fratrådt Projekt
Kirken i byen. Udbyttet af de fokusgruppeinterviews, der er foretaget i Åby sogn, vil tilgå
os.

Fyraftensmøde 3. april. Oplæg ved Marie
Nyegaard fra Jysk Børneforsorg. Det lokale islæt
på mødet er ved KFUM spejderne og en
medarbejder fra 12’eren. Sidste frist for
tilmelding er 27/3 til Ulla.
Der er ingen aktuelle planer. Udskydes til senere.
Thorkild orienterede om ændringer i
bemandingen hos Kirkekasserer Vest.
Orienteringsmødet i 2020 skal afholdes i foråret
pga. MR-valget.

5 Efterretningssager
6 Eventuelt
René refererede fra generalforsamlingen i
Folkekirkesamvirket, hvor det blev besluttet at
arbejde videre med nedlæggelse. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes 26. juni.
Oplaget af kirkebladet er forøget. Der er kommet
tre nye omdelere. Per og Pia arbejder på at
opdele ruterne på Silkeborgvej. Medlemmer af
MR opfordres til at give en hånd med ved
uddeling.
Jette og Filt har fremsat ønske om, at der
anskaffes klaver til Gl. Åby kirke. Filt arbejder
videre med at indhente tilbud og kigger på en
mulig finansiering.
Hellen fremsatte ønske om belysning i rundingen
foran Åbyhøj kirke.
Kulturudvalget arrangerer koncert med
Politisirenerne 10. april i Åbyhøj kirke
samarbejde med Åby biblioteks venner.
7 Protokollen underskrives
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Punkter til senere møder
Evt. studietur
Opfølgning Kirken i byen
KKV
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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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