Åbyhøj, 21. august 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 28. august 2019 kl. 17:00 – BEMÆRK TIDSPUNKTET!
Indledning: Kurt
Oprydning: Steen, Karsten
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

Det officielle møde starter kl. 18:30

Afbud: Hellen, Per og Jesper. Levi har ferie.

1
1.a

1.b
1.c

Aftenens debatpunkt kl. 17-18: Besøg af Esben Thusgaard og Karen Marie
Trolle Viholm: Opfølgning på Projekt Kirken i Byen: Præsentation af det
foreløbige resultat og drøftelse af, hvordan resultaterne kan blive brugbare og
nyttige for menighedsråd generelt.
Hovedtema
Budgetsamråd 2020: Orientering fra Steen gennemgik referatet.
budgetsamråd d. 20/6 ved
deltagerne. Referat vedlagt
Kvartalsrapport 1. kvartal 2019
Gennemgået og godkendt.
vedlagt og godkendes
Nyt fra kontaktpersonen
Henrik har fungeret som daglig leder siden
januar, under den ansatte daglige leders
orlov.
Henrik orienterede om situationen.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Forespørgsel om støtte fra
KFUM/KFUK familiefestival.
Forespørgsel vedlagt
2.b Henvendelse fra den russiskortodokse menighed, der låner Gl.
Åby kirke og håber på en øget
aktivitet. De vil gerne lave en mere
fast aftale med os. Henvendelse
følger
2.c Kirkefondet har inviteret os til at
være med i et netværk af sogne i

Ansøgningen imødekommet på 1500,-kr.
Steen kontakter kassereren. Steen beder
om materiale til uddeling om festivalen.
Henvendelsen er modtaget. Karsten har
haft møde med ledelse af kirkesamfundet.
Det besluttedes, at udlåne kirken et år
frem, ud fra vores gudstjenesteplan.
Karsten følger op efter medarbejdermødet.
Karsten orienterede.
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”by-udviklings-områder”. Oplæg v.
Karsten

Det første seminar er uforpligtende og
gratis. Maria, Karsten og Susanne tager
afsted og der er plads til flere.
Efter mødet udarbejdes en indstilling til
menighedsrådet.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
Kapellet ved Åbyhøj kirke er understøbt.
Gulve afhøvlet og lakeret på
 Status på køkken
kontorgangen. Køkkenombygning starter
30.9.19 og varer forventeligt til midt i
januar. Midlertidigt køkken indrettes.
Lysdæmpning i Åbyhøj kirke har fået
fjernbetjening. Afprøves.
3.b Nyt fra andre udvalg
Nyt fra Kulturudvalget: udlån af kirke- og
sognegård. Husets ansatte efterspørger
faste aftaler med de kor, der låner kirken til
øvning og koncerter. Inger følger op.
Åbyhøj sangkor har ansøgt og fået
bevilget lån af kirken til en julekoncert.
Kulturugen vokser. Husstandsomdelt
program omdeles i området.
Facebookgruppe Åbyhøj Kulturuge 40 er
oppe at køre.
Visionsudvalget har besøgt Domsognets
badehus på Aarhus Ø, hvor Shahla (ansat
til at være i Badehuset) informerede om
tiltaget. Hendes budskab til os var, at vi
skulle vove at åbne op for vores kirkerum
og lade andre tage over.
Torvedag: det blæste og regnede, men
der kom mange i alle aldre forbi alligevel.
God dag. Det gav mening.
4 Løst og fast
4.a Orientering fra møde med KKV d.
24. juni ved Henrik, Thorkild og
Steen

4.b Genautorisation af adgange til
persondata ved Steen
4.c DKM-kommunikation
4.d Kirken i byen-afrapportering

Det er fortsat Niels, der er kontaktperson
fra KKV, og hvis der opstår uafklaretheder
går kontakten gennem menighedsrådets
formand.
Der bliver elektronisk bilagshåndtering fra
den 15.9.19.
Der aftales procedurer for håndtering af
regninger på det kommende
medarbejdermøde.
Steen genautoriserer.
Inger Margrethe følger op på
henvendelsen fra DKM.
Visionsudvalget samler inputs fra
menighedsrådet og udarbejder et oplæg til
drøftelse på næste menighedsrådsmøde.

5 Efterretningssager
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Konfirmanderne er begyndt. 85-90 tilmeldt.
Minikonfirmanderne begynder på onsdag.
Foreløbig med 10 tilmeldte.
Madspildsmiddage begynder den 23. 9.19.
Flere butikker i området har tilbudt at
donere mad.
6 Eventuelt
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Proces-udarbejdelse generelt.
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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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