Åbyhøj, 22-04-2020

Protokol af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 29. april 2020 kl. 19:00
Afholdt via video/telefon

Afbud fra Per, Jesper, Karsten og Rene
1 Hovedtema
1.a Sidste nyt om Corona-situationen og
konsekvenserne af lukningen
Henvendelse fra kommunen ang.
lokaleudlån.

1.b Regnskab 2019 gennemgås og
godkendes. Regnskab vedlagt

2.b Budget 2021 – status og overblik

2 Indstillinger til beslutning
2.a Grøn kirke. Vil vi være med i projekt
Grøn Kirke? Tjekliste vedlagt

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
fraværende.

4. maj opfordrer vi til at tænde lys i
vinduerne, der bliver mulighed for at stille
et lys foran kirken, der vises
frihedsbudskabet på kirkens mur og
kirkeklokken ringer. Flagalle og ringning
den 5. maj.
Vi har et ønske om at vise samfundssind
og udlåne under visse betingelser. Steen
svarer Esben
Regnskab fremlagt og godkendt.
Fortsætter med at placere de likvide midler
i Danske Bank. Revisionspåtegning ift
sognets menighedsplejes regnskab blev
drøftet. Det blev besluttet, at det er op til
menighedsplejens bestyrelse, hvorvidt de
ønsker at udlevere deres regnskab.
Økonomiudvalget beder alle, der har
indgivet budgetønsker om at gennemgå
deres ønsker for evt. mulige besparelser i
et forsøg på at aflevere et budget der
balancerer.
Medarbejdergruppen har et ønske om at
byde ind. Punktet udskydes derfor til et
senere møde.
.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
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3.a Fra valgudvalget: Udsat
orienteringsmøde og ændrede
frister. Status på kandidatemner og
materiale vedr. valg.
3.b Ansøgning fra organisterne om et
akustisk klaver i Gl. Åby Kirke.
Ansøgning vedlagt
4 Løst og fast
4.a Velkomstbrev til tilflyttere: Hvornår
kan vi komme i gang og hvordan?

Udsat til den 9. juni.
Valgudvalget arbejder videre og med nye
strategier grundet coronasituationen.
Menighedsrådet bakker op om forslaget,
men opfordrer til, at financieringen findes
via fonde. Steen svarer.
Udsættes til efter oplukningen af
samfundet.

5 Efterretningssager
Der har været hærværk på vores skilt på
sognegården.
Kirkegården sikrer pt gravsten med
udefrakommende firma.
Koristerne får løn for de tjenester, de har
er blevet indkaldt til indtil 1. juni.
6 Eventuelt
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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