Åbyhøj, 18. september 2019

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 25. september 2019 kl. 17:15

Det officielle møde starter kl. 18:30

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. 17:15-17:45: Debat om Sognebladet og kommunikation: Er vi på
”rette vej”? Mangler vi noget? Rammer vi målgruppen? og andre spørgsmål. Debat, hvor
Pia vil være med for at diskutere med os. Udskudt til et senere møde
1 Hovedtema
1.a Kvartalsrapport 2. kvartal 2019
Kvartalsrapporten blev gennemgået og
vedlagt og godkendes. Steen
budgetafvigelserne forklaret. Taget til efterretning.
uddyber
1.b Fra kontaktpersonen:
Levi har ikke mulighed for at fortsætte som
- Filts arbejdstid
medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.
- Berits orlov
Medarbejderne vælger en afløser til næste møde.
Efter at Filt har været ansat et år, har han opgjort sit
reelle timeforbrug, som overstiger de 15 timer
ugentligt, han bliver aflønnet for. Det blev besluttet at
opnormere stillingen til 20 timer ugentligt med
tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2019. Hvis det måtte
vise sig, at opnormeringen skaber en presset
økonomi, vil menighedsrådet kigge på musikområdet
samlet set. Henrik orienterer Niels Nielsen.
Henrik orienterede om, at Berit har søgt om
forlængelse af sin orlov. Det blev besluttet at
forlænge orloven til 1. januar 2020.
Henrik orienterede om, at der arbejdes med
mængden af arbejdsopgaver, der hører under
kirkekoordinatoren.
Steen har deltaget i lønmøde i provstiet, hvor årets
lønforhandlinger var på dagsordenen. Der er
deadline 15. november – Henrik og Steen melder
tilbage på udspillene.
2 Indstillinger til beslutning
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2.a Haveforeningen Enghave skal i
gang med kloakering i 2020. Vi skal
derfor beslutte, om vi vil opsige
aftalen på 4 af de nederste haver.
Oplæg ved Steen
2.b Dåbsreceptioner

Vi ser ikke noget behov for at gøre brug af pladsen,
så menighedsrådet frasiger sig muligheden for at
opsige aftalen med de fire nederste haver med
kortere varsel end de øvrige haver.
Vi har konstateret, at tidsforbruget ifbm.
dåbsreceptionerne er meget større end forventet.
Det blev besluttet at sætte dåbsreceptionerne på
stand-by, så længe køkkenet renoveres. Husk at
rette på hjemmesiden. Evt. nyordning tages op, når
Berit er tilbage fra orlov. Henrik orienterer
involverede medarbejdere.

3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Bygningsudvalget - herunder:
Poul orienterede om, at tidsplanen følges og om en
forventet budgetoverskridelse. Stor tak til Poul for at
 Status på køkken
tage hånd om det midlertidige køkken.
3.b Diakoniudvalget. Referat fra seneste Menighedsrådet besluttede at følge diakoniudvalgets
møde vedlagt. Debat om udvalgets
indstilling vedr. udvalgets arbejdsopgaver.
fremtid jf. pkt. 6 i referatet.
3.c Kulturudvalget
Programmet for Kulturugen er husstandsomdelt og
plakater opsat. Kulturugen starter på lørdag d. 28.
september og har mange forskellige bidragsydere.
Ugen evalueres d. 23. oktober. Stor tak til Inger for
den store arbejdsindsats.
3.d Visionsudvalget – herunder
Steen har rundsendt udkast til tilbagemelding.
menighedsrådets tilbagemelding på Udkastet tilrettes og blev herefter godkendt. Steen
Kirken i byen rapporten. Oplæg
sender det til Esben Thusgaard.
følger.
3.e Andre udvalg
Fra B&U udvalget: Madspildsmiddag er gennemført
for første gang i mandags i Gl. Åby kirke med 21
deltagere plus syv frivillige. Kæmpe succes – også
med supermarkederne som sponsorer.
Ifbm. Åbyhøj hjælper hinanden 5. oktober arrangeres
et motionsløb for familier, hvor frivillige donationer
går til julehjælp.
Der mangler frivillige til Åbyhøj hjælper hinanden d.
5. okt. kl. 10-13 – henvendelse til Ulla.
Kirkefondet arrangerer et diakonikursus 3. okt. kl.
17-21 i Helligåndskirken. Tilmelding til Ulla.
4 Løst og fast
4.a Om elektronisk bilagshåndtering og
proces-udarbejdelse generelt
4.b Guide til sognets kommunikation

Thorkild orienterede om overgangen til elektronisk
bilagshåndtering. Regnskabsinstruksen skal
strammes op.
Steen har modtaget et hæfte fra stiftets
kommunikationsudvalg. Hæftet omdeles til
menighedsråd og relevante medarbejdere.

5 Efterretningssager
Det blev besluttet at tegne et 3 måneders
abonnement på Kirke.dk
Husk spillemandsmessen 6. oktober.
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Rapporter fra de folkekirkelige udvalg, der har
arbejdet med højmessens liturgi, dåb og nadver blev
uddelt. Der kan indsendes høringssvar. Der
planlægges et fælles debatmøde om rapporterne for
sognene i Aarhus.
Inger deltager i Skole-kirkesamarbejdets
repræsentantskabsmøde d. 10. okt.
6 Eventuelt
Der er 15 minikonfirmander, 94 konfirmander
7 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
Procesbeskrivelser
Til drøftelsespunkt: Samtalekort fra seneste nr. af
Menighedsrådenes blad
Drøftelsespunkt: Debat om kirkebladet og
kommunikation
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