Åbyhøj, 29-07-2020

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 5. august 2020 kl. 18:30
Indledning: Per
Oprydning: Kurt, Inger
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

Der er ingen debat denne aften
1 Hovedtema
1.a Budget 2021:
1. Status på budget 2021 og
arbejdet med besparelse på
personale v. Henrik og Steen
2. Budgetsamråd 20. august.
Hvem deltager og hvad er
temaerne?

1.b Skal vi ansøge om lån i stiftsmidler
for at dække underskud på
køkkenet?

1.c Nyt om Corona og hvad det betyder
for vores aktiviteter

1. Henrik og Steen har sammen med Berit
skabt et overblik over forbrug af
personaletimer. Efterfølgende er der
afholdt et møde med Jette og Michael for
at afsøge muligheder for besparelser.
2. Inger, Thorkild, Poul og Karsten
deltager. Dagsordenen blev gennemgået.
Steen tilmelder de fire deltagere og
ansøger samtidig PU om yderligere
anlægsmidler 2021 til kloakseparering på
Chr. Winthers Vej (100.000) og rampe ved
Gl. Åby kirke (70.000).
Ifbm. afslag på tilskud fra 5%-midlerne
gjorde PU opmærksom på muligheden for
at søge et stiftslån. Steen forhører sig hos
provsti/stift. Tages op på kommende
møder.
Præsterne og Ulla orienterede om status
på aktiviteter. De fleste aktiviteter starter
op igen – nogle af dem med tilmelding.
Konfirmation gennemføres uden
salmesang og med et begrænset
fremmøde pr. konfirmand.

2 Indstillinger til beslutning
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2.a Ansøgning om filmoptagelse i
Åbyhøj Kirke i september 2020.
Oplæg ved Steen

2.b Velkomstbrev – videre arbejde og
beslutning om, hvornår vi går i gang

2.c Evaluering af forsøgsordning med
vielser af brudepar uden tilknytning.
Oplæg ved præsterne

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Fra valgudvalget:
1. Orienteringsmøde d. 18.
august – dagsorden og
opgaver
2. Valgforsamling d. 15.
september – dagsorden og
opgaver
3. Kandidater

Filmselskabets betingelser for lån af kirken
blev drøftet. Det blev besluttet, at
ansøgningen ikke kan imødekommes.
Begrundelse: Kravene er fremsat med kort
varsel, timingen i en presset coronahverdag og arbejdsbyrden for personalet.
Steen besvarer filmselskabets
henvendelse.
Steen undersøger hos Pia, hvor mange
der tilflytter sognet pr. kvartal. Inger
Margrethe undersøger reglerne ift. GDPR.
Ulla tilbyder på et senere tidspunkt at
udbyde opgaven i nyhedsbrevet til de
frivillige. Steen sender opgavebeskrivelse
til Ulla. Der er vigtigt at forsøge at
rekruttere et bredt korps af omdelere, som
tilflytterne kan spejle sig i.
Andelen af vielser, hvor der ikke er
tilknytning til sognet, udgør ca. 1/3 af alle
vielser. I og med at der ikke tilføres
yderligere økonomiske ressourcer pga.
forsøgsordningen, blev det besluttet at
genindføre tilknytningskravene fra dags
dato.
Tilknytningskravene formuleres ud fra
Kirkeministeriets vejledning
https://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/
kirkelig-betjening/ med den tilføjelse, at har
man tilknytning til et gravsted på
kirkegården, har man også ret til at blive
viet i Åby sogn. Steen skriver til
kirkebladet om, at tilknytningskravene
genindføres.
1. Forplejning: Kaffe, the, chokolade – Ulla
og Inger Margrethe hælder kaffe op. Steen
tager teten ift. dagsordenen, og ellers er
opgavefordelingen som følger:
Orienteringspunkter: Kulturudvalget
v/Inger, sognets sociale arbejde v/Inger og
Ulla, frivilligområdet v/Ulla, Børn og unge
incl. madspildsmiddage v/Susanne og
Else?, Tænkepauser v/Karsten. Visioner,
ønsker, ideer: drøftelsespunkt under
kaffen: frivillighed.
Steen kontakter Pia vedr. annoncering i
ugeavisen.
2. Inden mødestart tjekkes online, om de
fremmødte er stemmeberettigede –
ansvarlige: Poul og Thorkild. Per laver
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stemmesedler. Stemmetællere: Steen,
Inger og Per.
PR: Der er produceret to forskellige
postkort. Steen beder Pia om at printe
plakater. Postkort og plakater distribueres
til centrale steder i sognet af Poul, Kurt og
Thorkild. Steen aftaler med Pia om
ophængning og fordeling af postkort i kirke
og sognegård.

3.b Kirkebladet i september

4 Løst og fast
4.a Invitation fra Kirkefondet til
inspirationsaften om det aktive
kirkerum d. 19. november

4.b Efterårets menighedsrådsmøder

3. Der er brug for at finde og prikke til
mulige kandidater.
Næste kirkeblad udkommer først i
slutningen af august.

http://www.kirkefondet.dk/nyhederliste/nyheder-detaljer/inspirationsaftnerom-det-aktive-kirkerum.html
Torsdag den 19. november 2020 kl. 1721.30 i Alderslyst Kirke. Fælles tilmelding
sendes efter MR-mødet i september.
Næste MR-møde er 30. september og
herefter sidste onsdag i måneden t.o.m.
november.

5 Efterretningssager
Planlægningen af kulturugen er godt på
vej.
Pia, Per, Steen og Karsten drøfter
kirkebladets form, indhold og
produktionsøkonomi. Steen indkalder.
6 Eventuelt
Distriktsforeningen udbyder i 2021 kurser
for nyvalgte MR-medlemmer,
kontaktpersoner og kasserere.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Lån i stiftsmidler
Velkomstbrev
Tilmelding til Kirkefondets inspirationsdag
Proces omkring budget 2021
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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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