Åbyhøj, 21-05-2020

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 18:30
Indledning: (springer vi over)
Oprydning: Johanne, Poul

HUSK evt. afbud, da vi denne aften
skal være fuldtallige.

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: (Ingen debatpunkt denne gang)
1 Hovedtema
1.a Budget 2021:
Niels gennemgik budgetforslaget, som
Endeligt budgetforslag præsenteres herefter blev vedtaget. Niels’ slides
og vedtages. Budgetforslag følger.
sendes med ud sammen med referatet. I
Der er flertal for at vi skal se på
første omgang arbejder Steen og Henrik
besparelser på løn. Rammerne for
videre med udmøntningen frem mod 2021
det besluttes.
og deltager i det kommende
personalemøde.
Åby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
57988711, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 27-05-2020 14:45.
1.b Genåbning af kirker og sognegård.
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Hvad åbner, hvornår og under hvilke afholdes hen over sommeren i Åbyhøj
konditioner?
kirke med max. 41 deltagere. Dåb afvikles
ved særlige dåbsgudstjenester.
Konfirmandforberedelsen er gået i gang i
denne uge og kører frem mod
konfirmationerne ultimo august. Mange
aktiviteter er gået på sommerpause og
genoptages først efter sommerferien.
Proces er i gang om fysisk åbning af
kirkekontoret. Med de mange udsatte
kirkelige handlinger vil der blive pres på
personaleressourcerne hen over de
kommende måneder.
2 Indstillinger til beslutning
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2.a Velkomstbrev. Hvis vi skal i gang
lige efter sommerferien, skal vi
færdiggøre materialet nu. Hvem gør
hvad og hvornår?

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Fra valgudvalget:
1. Orienteringsmøde flyttet til
18. august
2. Hvad gør vi når der ikke er
torvedag?
3. PR – herunder hjemmeside
og kirkeblad. Hjælp søges
4. Status på kandidater

3.b Fra bygningsudvalget
 Herunder provstesyn 16. juni

Pia laver liste over tilflyttere til sognet i de
seneste fire kvartaler, så vi har en ide om
omfanget af antallet af velkomstbreve. Der
arbejdes videre med brevet på de
kommende møder.

En række sogne i provstiet har
orienteringsmøde d. 18. august. Der er
kommet PR-materiale fra ”Folkekirken i
Aarhus”. Steen og Pia kigger på PR –
herunder husstandsomdelt postkort, som
omdeles umiddelbart før
orienteringsmødet. Husk at være obs på,
at næste kirkeblad først udkommer 1.
september. Husk at gøre mulige
kandidater opmærksomme på de
relevante datoer for orienteringsmøde og
valgforsamling 15. september.
Der er etableret nyt depot i kælderen.
Udskiftning af terrasse ved præstebolig på
Chr. Winthers Vej pågår og pga. råd bliver
det dyrere end først antaget. Skader på
sognegårdens skilt og mur ved p-plads
udbedres.
Der søges 5% midler i provstiet til ekstra
udgifter ifbm. køkkenbyggeriet.

3.c Kort nyt fra øvrige udvalg
Kulturudvalget arbejder på at gennemføre
kulturugen i uge 40.
4 Løst og fast
Haveforeningen Enghave har henvendt sig
med et ønske om indlægning af strøm i
området. Taget til efterretning.
5 Efterretningssager
6 Eventuelt
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Opfølgning på arbejdet med budget 2021
Velkomstbrev
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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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