Åby Sogns Menighedsråd

Åbyhøj, 19. september 2018

Protokol af offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17:15
Indledning: Per
Oprydning: René, Maria
Fraværende: Karsten, Henrik og Per.

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: Udvalgsarbejdet i næste periode. Hvordan udvikler vi
kommissorier og budgetter? Oplæg ved Steen
Hovedtema
Kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal
Fremlagt og godkendt.
2018 fremlægges og godkendes.
Kvartalsrapporter vedlagt
Endeligt budget 2019 godkendes.
Fremlagt og godkendt. Åby Sogns Menighedsråd,
Åby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
CVR-nr. 5768711, Budget 2019, Endeligt budget
5768711, Budget 2019, Endeligt
2019, afleveret 12.09.2018 kl. 10.49.
budget 2019, afleveret 12.09.2018 kl.
10.49.
Budget vedlagt
Status og orientering fra øvrige
udvalg:
Bygningsudvalget
Bygningsudvalget er i samtale med beboerne
rundt om p-pladsen ved Gl. Åby ang et evt
levende hegn. Der arbejdes på en løsning.
Ang. brandalarmering i kirkebygningerne
afventer vi et evt lovkrav.
Uret i Gl. Åby kirke er fornyet.
Gudstjenesteudvalget

Gudstjenesteudvalget havde i søndags en dag
hvor alle, der samarbejder om gudstjenesten
mødtes og arbejdede med gudstjenesten. Dagen
skal, sammen med sidste års evalueringer, ligge
til grund for den endelige indstilling vedr.
Højmesseliturgien.

Børn- og unge-udvalget

Børn- og unge udvalget har mange aktiviteter
under sig. Sommerens udflugt, betalt af Ravnsølegatet, gav stor mening. Sæsonens første
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Pizzagudstjeneste er afholdt og gik godt med ca
55 deltagere. Børnekoret har nu over 20
deltagere og Johanne er blevet frivillig.
Spaghettigudstjenesterne er også gået i gang.
Første gang med ca 60-65 deltagere og et nyt
koncept.
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget har valgt Thorkild som formand.
Udvalget har besluttet at overdrage
sogneeftermiddagene til kulturudvalget og at
”Åbyhøj hjælper hinanden” skal gentages næste
år.

Kulturudvalget

Kulturudvalget skal mødes igen i oktober og det
tegner godt. Der er foreløbig nedsat ét
underudvalg der står for at arrangere koncerter.

Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget anbefales at omdøbes til et
PR-udvalg med et større kommisorium.

Udvidelsesudvalg

Åby udvidelsesudvalg arbejder med konkrete
møder med de yngre beboere i området. Konkret
står Jakob og Susanne foran Netto onsdag den
26.9.18 kl 16-17, og dette gentages 2-3 gange.
Inge hjælper gerne til.

Visionsudvalg

”Frivillig i spil” den 3.10.18 kl 16.30.

2 Indstillinger til beslutning
2.a Henvendelse fra Åbyhøj Sangkor
omkring samarbejdet. Oplæg til
beslutning på mødet.

2.b Gaver til MR-medlemmer, ansatte og
frivillige. Oplæg ved Steen

2.c Fra bygningsudvalget: Fældning af træ
på Gefionsvej. Oplæg ved Kurt.

2.d Siris fortsatte ansættelse –
fortsættelse af punkt fra sidste møde

Menighedsrådet beslutter at betaling af musikere
til Åbyhøj sangkors julekoncert2018 på 10.000,kr fastholdes. Fra 2019 bortfalder betalingen af
musikere til julekoncerten. Der udarbejdes en
samarbejdsaftale snarest muligt. Kulturudvalget
tager ansvar for dette.
Frivillige takkes ved frivilligfesten. Ansatte
begaves ved runde fødselsdage og jubilæer.
Kontaktpersonen tager ansvar for at iværksætte
dette.
Gaveudvalg ang menighedsråd nedsættes på
næste rådsmøde.
På nabogrunden til præsteboligen på Gefionsvej
står et stort træ. Naboen indvilger i, at træet
fældes, hvis menighedsrådet afholder alle
udgifter. Fældningen iværksættes på torsdag.
Der er ikke budgetteret med ansættelsen. Det
besluttes, at ansættelsen fastholdes på 3 timer
om ugen.
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3 Indstillinger/orientering fra udvalg
3.a Fra valgudvalget om opstillingsmøde
d. 20/9
4 Løst og fast
4.a Hvordan kan vi sikre en effektiv
budgetopfølgning for udvalg? Oplæg
til snak med KKV ved Steen

På mødet blev en liste på 13 kandidater og 2
stedfortrædere opstillet.

Det har tidligere været muligt at få tildelt
”kiggeadgang” til diverse konti og Steen
undersøger mulighed for dette.
Hilsen fra gartnerne. Herfra en stående invitation
til at komme til kaffe.
Kitty Blichfeldt er begyndt i praktik. Vi byder Kitty
velkommen.
Medarbejderne har været på kursus i
”Konstruktiv uenighed” i dag i 2 ½ time.
Konfirmanderne skal på Poverty Walk som en del
af en temadag om diakoni.
Ringning – i Gl. Åby er morgen og aften og i
Åbyhøj aften (og måske morgen- undersøges).

5 Meddelelser
Vestre provsti afholder inspirationsdag ang
Diakoni den 24.10.18. Tilmelding til Ulla senest
den 18.10.18.
6 Efterretningssager
Skole-kirke-samarbejdet har
repræsentantskabsmøde den 4.10.18. Inger
deltager.
7 Eventuelt
8 Protokollen underskrives
Punkter til senere møder
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Underskrifter:

Susanne Bach Ramsdal

Inger Margrethe Mikkelsen

Karsten Høgild

Steen Røndal Olsen

Per Sjørup Godsk

Preben Søren Riis

Thorkild Ibsen

Inger Johansen

Henrik Juhl

Kurt Dam Jensen

Søren Gubi Axelsen

Inge Nedergaard Sørensen

Hanne Kidmose

Maria Molke Rediin

René Graabæk Rasmussen

Åby Sogn, menighedsrådsmøde september 2018, Side 4 af 4

