Åbyhøj, 23. oktober 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 17:00 – BEMÆRK tidspunktet!
Indledning: Poul
Oprydning: René, Hellen

Det officielle møde starter kl. 18:30

1
1.a
1.b

1.c

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 kl. 17:00-18:00: Besøg af Provstiudvalget. Forslag til
emner:
•
Udvidelse af køkken og økonomien i det
•
Planer om udvidelse i det sydlige Åby (fx køb af ejendom)
•
Aktiviteter/planer for at nå tilflyttere i det nye område
•
Kirkegården – hvordan bliver vi påvirket økonomisk på sigt og hvordan
kan/vil vi håndtere det?
Hovedtema
Endeligt budget 2020 er afleveret og
godkendes. Budget vedlagt
Budget 2020 blev godkendt.
Revisionsprotokollat godkendes og
Provstiudvalgets brev vedr.
underskrives af alle. Vedlagt
revisionsprotokollatet blev taget til
sammen med revisorerklæring.
efterretning. Revisionsprotokollatet blev
herefter godkendt.
Fra kontaktpersonen:
Berits orlov ophører 1. januar 2020. Signe
er ansvarlig for børneaktiviteterne t.o.m.
 Status på lønforhandling
februar.
(lukket punkt)
 Berits orlov

2 Indstillinger til beslutning
3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
Tidsplanen for køkkenbyggeriet følges.
Referat fra seneste møde i
 Status på køkken
bygningsudvalget sendes ud med dette
referat. Evt. kommentarer til prioriteringen
af opgaver behandles på næste møde.
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3.b Menighedsrådsvalg 2020 –
Orientering ved Steen Vi skal holde
orienteringsmøde d. 12. maj og
valgforsamling d. 15. september.
Hvem genopstiller og hvilke
kandidatemner har vi?
Herunder orientering fra Per om
valgkurser
3.c Kulturudvalget
 Opfølgning på kulturugen
3.d Gudstjenesteudvalget. Herunder
Åbyhøj Kirkes 75-års jubilæum
2020. Referat vedlagt.

4 Løst og fast
4.a Opdatering på frivillige ved Ulla

4.b Fra distriktsforeningen ved Per

4.c By, sogn, kirke netværk

4.d Budgetkursus
4.e Henvendelse fra Aarhus
Vinterherberg

Valgformen 2020 er en valgforsamling.
Rammerne for den nye valgperiode er
endnu ikke helt fastsat. Distriktsforeningen
arrangerer kursus i den nye valgform 18.
februar. Målgruppe er valgbestyrelserne.
Der skal vælges 13 medlemmer til Åby
sogns menighedsråd. Orienteringsmøde
12. maj og valg 15. september.
Inger viste billeder fra kulturugens
aktiviteter. Kulturugen er blevet evalueret
– kulturuge 2020 bliver igen uge 40. Stor
tak til Inger for den store arbejdsindsats.
Steen inviterer biskop Henrik Wigh
Poulsen til gudstjenesten 1. søndag i
advent 29. november 2020.
Der planlægges fakkeltog fx fra Gl. Åby
kirke til Åbyhøj kirke og gudstjeneste 4.
maj om aftenen. Kulturuge-netværket kan
sikkert byde ind.

Omtalen af frivillighed på hjemmesiden er
under opbygning – herunder en jobbørs.
Nye frivillig-tiltag: Chauffører til Åbent hus,
madspildsmiddage. Ulla arbejder med
frivillig-forankring: organisation, hvem er
ansvarlig for hvad, forventningsafstemning, rammer for frivillighed etc.
Hvordan skaber vi en endnu stærkere
kultur blandt de frivillige?
Hvordan tænke medinddragelse ind i alle
aktiviteter og processer? Hvordan
anerkender og honorerer vi bedst de
frivilliges indsats fx vha. relevante kurser
og litteratur. Ulla og Steen arbejder videre
med et udkast.
Næste frivilligfest er 22. januar 2020.
Der arbejdes i Distriktsforeningen på
fælles tiltag ifbm. liturgi-rapporterne. Per
deltager i Menighedsrådsforeningens
midtvejsmøde i november.
Maria, Susanne og Karsten har deltaget i
den første samling af sognenetværk for
sogne med stor tilflytning faciliteret af
Kirkefondet. Visionsudvalget samler op på
dagen.
KKV arrangerer temamøde om budget
2021 den 11. nov. Kl. 16-18.
Vinterherberget søger frivillige til at tage
aften- og nattevagter. Ulla sørger for der
hænges plakater op.
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4.f Vejkirke

Det blev besluttet, at Åbyhøj kirke fortsat
er tilmeldt vejkirke-ordningen.

5 Efterretningssager
6 Eventuelt
Johanne og Steen er frivillige ifbm. Syng
julen ind den 22. december kl. 15.
Ulla undersøger betingelserne for salg af
Danmission juleengle. Per bestiller 7 stk.
2020-kalendere fra
Menighedsrådsforeningen.
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Prioritering af byggeopgaver
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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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