Åbyhøj, 27-03-2020

Protokol af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 1. april 2020 kl. 19:00
Afholdt via video/telefon
Deltagere: Steen, Inger, Poul, Maria, Johanne, Henrik, Inger Margrethe, Karsten, Thorkild,
Per
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

1 Hovedtema
1.a Orientering om Corona-situationen:
1. Lukning af kirkerne
2. Udsættelse af konfirmationer
3. Regler for afholdelse af
bisættelser
4. Kirkelige handlinger i påsken
– på nettet
5. Kirkegården
6. Øvrigt

1. Kirkerne er lukket indtil videre, men
Kirkeministeriet skriver på deres
hjemmeside d.d., at der arbejdes på at
fastsætte rammer for åbning af kirkerum i
påsken. Vi afventer nærmere info.
2. Konfirmationerne er på landsplan udsat
til efter pinse – i Åby sogn til august. De
nye datoer fremgår af hjemmesiden.
3. Efter opmåling af begge kirkerum er der
sat en max. grænse for deltagerantal: 20
pers. i Åbyhøj kirke, 10 pers. i Gl. Åby
excl. personale.
Præster, kirketjenere, sikkerhedsrepræsentant og kontaktperson har i
fællesskab udarbejdet manual for afvikling
af bisættelser.
4. Jf. 1 – vi må se hvilke retningslinjer, der
kommer. Vi skal huske på hjemmeside og
FB at gøre opmærksom på tiltag i provstiet
og muligheder på nettet.
5. På kirkegården er noget af personalet
tilbage på arbejde. Der skiltes med at
besøgende skal holde afstand til
medarbejderne.
6. Henrik og Steen orienterede om, hvilke
medarbejdere der er hjemsendt, og hvem
der arbejder hjemmefra.
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1.b Status på regnskab og budget ved
Steen. Materiale følger

2 Indstillinger til beslutning
2.a Forventet merforbrug af afløsere
ved kirkelige handlinger, når
lukningen ophæves. Oplæg ved
Henrik

Påskedugen lægges ud på kirkegården,
og påskebannere hænges på begge
kirkers døre. Præsterne laver
videohilsener til de forskellige påskedage,
som lægges på hjemmeside og Facebook.
Der tages stilling til 4. maj arrangementet
efter påske.
Fristen for at aflevere regnskab 2019 er
rykket til 30/4. Steen orienterede om vores
kommentarer til regnskabet. Fristen for at
aflevere budget 2021 er rykket til 1/6, og
budget kan derfor behandles på MRmødet i maj. Økonomiudvalget mødes
engang efter påske og udarbejder udkast
til budget.
Budgetsamrådet er rykket til 20/8. MRmødet i august rykkes derfor til 5/8.

Henrik informerede om, at der vil komme
en pukkel af kirkelige handlinger, som skal
afvikles på den anden side af
sommerferien. Derfor må vi forudse øgede
udgifter til vikarer for kirketjenere og
musikmedarbejdere.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
4 Løst og fast
5 Efterretningssager
6 Eventuelt
Provstesyn finder sted 16. juni kl. 9-15.30
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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