SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. august 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant), Mogens
Skjødt, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik Dybdal Møller, Jørgen
Lasgaard, Georg Hoxer Kjeldsen, Karsten Thorlund, Lisa Iversen,
Flemming Baatz Kristensen, Jakob From Søvndal, Annette Baldus
Vestergaard, Thomas Kristian Nielsen (deltog under punkt 1 og 2) og
Eva Futtrup Maksten (referent)
Afbud: Peter Morthorst-Jensen
Indledning ved: Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsorden er godkendt

2.

Orientering om arbejdsgren ved Sct. Pauls Kirke.
REFERAT: Thomas Kristian Nielsen orienterede om sit arbejde
herunder cantoriet, kirkens koncertaktivitet og cantoriets cdprojekt, samt fremsatte drømme og håb for det fortsatte arbejde.
Menighedsrådet takkede Thomas Kristian Nielsen for det flotte
arbejde.

3.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.55)
3.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 (Til
beslutning – bilag 1A og 1B). Kassereren og Forretningsudvalget
indstiller kvartalsregnskabet til godkendelse. Der er på driften
anvendt 46,62 pct. i 1. halvår. Hver kontoansvarlig bedes checke
forbrug på egne kontoafsnit.
REFERAT: Kvartalsrapporten blev godkendt.
3.2. Godkendelse af budget for 2015 (Til orientering)
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I henhold til årsplanen for budgettet skal dette godkendes på
mødet i august. Budgettet blev dog godkendt på mødet i juni
2014.
REFERAT: Orientering taget til efterretning
4.

Udvalgets indstilling vedrørende varetagelse af den
fremtidige kordegnefunktion (Til beslutning - Bilag 2)
Det nedsatte udvalg indstiller:
Kordegnefunktionen fortsætter med opgaver som de nuværende
med undtagelse af medvirken ved gudstjenester og betaling af
regninger. Udvalget foreslår en kordegnestilling på 60 pct. uden
rådighedsforpligtigelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. december
2014. Endvidere foreslås, der reserveres midler til en 20 pct.
stilling som frivillighedstjener/inspirator. Denne skal have til formål
at inspirere, opmuntre og understøtte frivilliges indsats ved kirken.
Besættelse af funktion tages op et senere menighedsrådsmøde.
Udvalget har endvidere drøftet styrkelse af PR-arbejdet ved
kirken, men ønsker ikke at denne indsats indarbejdes i de
ovennævnte stillinger.
Det resterende beløb foreslås foreløbigt afsat til at medvirke til
finansiering af den overenskomstmæssige sognepræst.
Såfremt menighedsrådet godkender udvalgets indstilling,
nedlægges udvalget.
REFERAT: Menighedsrådet vedtog at opslå en kordegnestilling
på 60 pct. uden rådighedsforpligtelse, herunder at
kordegnefunktionen ved gudstjenesterne fremover overgår til
frivillige. Det tilstræbes, at der bliver et overlap mellem den
nuværende og fremtidige kordegn.
Menighedsrådet tager på nuværende tidspunkt ikke stilling til
anvendelse af de resterende midler.

5.

Forslag om styrkelse af PR indsatsen ved Sct. Pauls Kirke (Til
beslutning)
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Georg Kjeldsen, Anita Holmgaard, Peter Morthorst og Flemming
Baatz Kristensen foreslår at Kommunikationsudvalget kommer
med forslag til, hvordan Sct. Pauls Kirke nærmere kan benytte
provstiets kommunikationsmedarbejder når denne er ansat.
REFERAT: Punktet tiltrådt.
6.

Forslag om nedsættelse af ansættelsesudvalg til ny kordegn
(Til beslutning)
Det foreslås at kontaktperson, Peter Morthorst Jensen, formand,
Finn Bruun Ravnsbæk, kirkebogsførende sognepræst, Flemming
Baatz Kristensen, Anita Holmgaard samt en medarbejderrepræsentant udgør ansættelsesudvalget.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Udvalget bemyndiges til at udforme et
stillingsopslag.

7.

Nøgletal for Sct. Pauls Kirke
(Til orientering/beslutning – bilag 3 - eftersendes)
Der er i henhold til beslutning på MR-mødet i januar 2013
indhentet nøgletal som der eftersendes oversigt over.
Forretningsudvalget foreslår, at medarbejderne fremadrettet
noterer hvor mange deltagere der er til de enkelte kirkelige
aktiviteter, samt at der foretages en underopdeling af antal
besøgende til gudstjenester og antal altergæster fordelt på
præster samt gudstjenestetyper.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Kontaktperson Peter MorthorstJensen sørger for gennemførelsen af dette. Forretnings-udvalget
arbejder videre med oplæg til brug og tolkning af nøgletal.

8.

Orientering om afskedsreception for Kirsten Steensig (Til
orientering)
Der afholdes afskedsreception den 30. november 2014.
Kordegn Kirsten Steensig.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Receptionen
afholdes efter søndagens højmesse.

9.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
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9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Sogneudflugten til El-museet søndag d. 24.8 har 19
tilmeldte deltagere. To kommende arrangementer: Lørdag d. 20.9
– sogneaften om D-dagen. Onsdag d. 5. november –
Salmerelease-gudstjeneste. Ny udstilling i sognehuset: ”Kom med
dit bedste billede”. Herefter følger udstillingen ”Troens ord” ved
juletid.
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: Der afventes svar fra stiftet ang. ombygningen.
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Omfugningen af kirken nærmer sig afslutningen.
Referatet fra sidste udvalgsmøde ligger på dropbox.
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der afholdes inspirationsaften for besøgsvennerne
torsdag d. 28.8.
9.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen uddelte det nye kirkeblad til
menighedsrådet. Kirkebladet er designmæssigt lettere ændret.
9.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
10.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)

11.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen præsenterede sin
praktikant i efteråret, stud.theol Martin Kobbersmed. Flemming
Baatz Kristensen orienterede om afholdt præstemøde. Provsten
vil indkalde præsterne og forretningsudvalget ultimo september til
en drøftelse af fordeling og antal af Jakob From Søvndals
gudstjenester. Flemming Baatz Kristensen orienterede ligeledes
om, at eftermiddagsgudstjenester om sommeren uden for
skolernes ferie vil kunne varetages af Flemming Baatz Kristensen
og Jakob From Søvndal fra sommeren 2015 såfremt dette er
muligt for det øvrige personale. Peter Morthorst-Jensen belyser
konsekvensen for de berørte medarbejdere, og punktet drøftes på
næste menighedsrådsmøde.
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Jørgen Lasgaard orienterede om ombygning i Korshæren med
indvielse 1. oktober, samt ansættelse af ny korshærs-præsteassistent, Helle Park Thorsen. Jørgen Lasgaard orienterede
ligeledes om, at han går på pension pr. 1. september 2015, samt
gjorde opmærksom på en ny kandidat-uddannelse i diakoni ved
Aarhus Universitet.
12.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om høring ang.
lukning af indkørsel til Birketinget, samt ansøgning om brug af
kirken til optagelse af musikvideo.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.

14.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Anita Holmgaard opfordrede til en diskussion af
udformningen af menighedsmødet.
Karsten Andersen og Annette Baldus Vestergaard takkede for
gaverne ved deres fødselsdage.
Jørgen Lasgaard orienterede om, at der er givet gave til Anders
Eskedal i anledning af dennes 50-års-fødselsdag.

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 23. september
2014 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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