SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Britta Toft, Annette Eriksen, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Filip Kruse Christensen, Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejderrepræsentant), Peter Morthorst-Jensen, Annette Baldus Vestergaard, Jakob
From Søvndal, Peter Kalstrup, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Flemming Baatz
Kristensen, Amalie Bach Dybdal (referent)
Afbud: Morten Aagaard

Indledning ved Annette Baldus Vestergaard
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Dagsorden blev godkendt med tillæg af punkt 10.

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Ændringer til budget 2018 (Til beslutning – bilag 1A og 1B)
Der er fremsendt en række forslag til budgetforøgelser, som
Forretningsudvalget har været igennem se bilag 1A og fundet
kompenserende besparelser for. Bilag 1B redegør for forslag til
nyt budget for 2018. Forretning og kasserer indstiller at
budgetændringerne tiltrædes.

Referat: Budgetændringer blev godkendt. Konto 3322 sænkes med
2000 kr. grundet lavere historisk forbrug. Konto 3106 hæves med
2000 kr. grundet nye aktiviteter.
2.2. Behandling af besparelser (Til orientering/beslutning– bilag 2A til 2H)
Udvalgene har fremsat forslag til besparelser til budgettet for
2019. Der er vedlagt forslag fra de enkelte udvalg som til dette
møde primært er til orientering. Forretningsudvalget vurderer at
flere af besparelserne har personalemæssige konsekvenser. Det
foreslås at forretningsudvalget til mødet i februar bearbejder
forslagene og kommer med indstilling til konkrete besparelser.
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Referat: Forslaget blev vedtaget. Bemærkning til besparelse af
kirkeblad: Vigtigheden ved at sikre fortsat skriftlig information
understreget. Formanden opfordrer til, at man kommer med
eventuelle input til besparelser/merindtægt, man måtte foreslå til
besparelsesrunde.
2.3. Årsplan for budget og regnskab i Sct. Pauls Kirke for
2018 (Til beslutning – bilag 3)
Kassereren har udarbejdet udkast til årsplan for budgettet og
regnskabet. Forretningsudvalget indstiller årsplanen til
godkendelse.
Referat: Årsplanen blev godkendt.
3.

Forslag om kunstværk (Til beslutning - bilag 4 – 20.00)
Menighedsrådet behandlede på mødet i november ansøgning om
at Sct. Pauls Kirke kunne indgå i ”the Hidden Rainbow som
anbefalet af tidligere korshærspræst Jørgen Lasgaard samt
tidligere rådmand Torben Brandi Nielsen. Menighedsrådet
besluttede at sagen skulle behandles i Aktivitets- og
Kunstudvalget og at en evt. finansiering skulle ske via forslag fra
forretningsudvalget. Aktivitets og Kunstudvalget indstiller at
udsmykningen købes.
Byggeudvalget har oplyst at der er en restfinansiering i
forbindelse med ombygningen på mellem 25-30.000 kr.
Resterende beløb 5-10.000 kr. finansieres af kirkeudvalgets
budget. Kunstneren skal oplyses om at der skal sikres grundig
afdækning i rummet. Forretningsudvalget indstiller at kunstværket
indkøbes for en maksimal ramme på 40.000 kr.
Kunstneren præsenterer sine ideer ved menighedsrådsmødet.

Referat: Forslaget blev vedtaget. Georg Hoxer Kjeldsen stemte
imod financieringen af forslaget og udtrykte, at fonde skal dække
udgiften til kunstværket, da vi i denne tid skal spare på driften i
kirken generelt og dermed ikke kan bruge af kirkens midler.
Mogens Skjøth søger en fond om tilskud til kunstværket.
4.

Indstilling fra børneudvalget vedrørende emner fra
visionsdagen (Til beslutning - bilag 5A og 5B - kl. 20.30) –
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Menighedsrådet besluttede på mødet i marts, at udvalgene skulle
behandle input fra visionsdagen og komme med indstilling til
hvilke tiltag udvalgene indstiller skal fremmes. Børneudvalget har
behandlet forslagene fra temadagen og fremsender afrapportering
herpå. Forretningsudvalget indstiller at præsterne og
børneudvalget arbejder videre med de behandlede idéer. Der
vedlægges såvel børneudvalgets afrapportering samt idè katalog
om børnevenlige højmesser udarbejdet af sognemedhjælperen.
Referat: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om punktet. Punktet
taget til efterretning.

5.

Forespørgsel om udlån af Sct. Pauls Kirke til Gospel
Workshop lørdag den 24. marts 2018. (til beslutning/efterretning)
Formanden har modtaget en ansøgning om udlån af Sct. Pauls
Kirke fra Hans Christian Jochimsen lørdag den 24. marts 2018.
Ved en beklagelig fejl blev sagen ikke behandlet på
menighedsrådsmødet i november. Formanden har derfor bevilget
udlån af kirken mod betaling a 250 kr. pr. time dog minimum for
10 timer. Forretningsudvalg indstiller at bevillingen tages til
efterretning.

Referat: Bevillingen blev taget til efterretning.

6.

Forespørgsel om udlån af Sct. Pauls Kirke til kor med
Verdensmusik (til beslutning) kl. 21.00)
Et kor på op til 20 sangere ønsker at anvende kirkens lokaler til
øvning 10-12 gange i foråret. Koret synger a capella
verdensmusik fra bl.a. Georgien, Bulgarien og Korsika.
Formanden har kontaktet ansøgeren og stillet supplerende
spørgsmål. Såfremt der foreligger svar inden mødet kan punktet
behandles på MR-mødet.

Referat: Menighedsrådet var positive over for forespørgslen. Finn
Bruun Ravnsbæk har den videre kontakt med korlederen.

7.

Orientering om nyt forretningsudvalg (til orientering)
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Menighedsrådet har nedsat forretningsudvalg som i 2018 består
af formand, næstformand, kontaktperson, kirkeudvalgsformand
samt Flemming Baatz Kristensen (præsterepræsentant).
Kassereren er deltager i større økonomipunkter og indkaldes
særskilt.
Referat: Taget til efterretning.

8.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat: Ingen bemærkninger.
9.

Eventuelt (kl. 21.00) (til orientering)

Referat:
- Martin Frøkjær-Jensen orienterede om nyt tilbud til skolebørn
6-14 år ”Aftensang” som er i forlængelse af ”Det for børn”
gudstjenester. Tilbuddet arrangeres i samarbejde mellem Sct.
Pauls og Sct. Lukas. Fra Sct. Pauls Kirke deltager Erik
Dybdal Møller og Martin Frøkjær-Jensen.
- Karsten orienterede om mødet vedrørende det kommende
byggeprojekt (koncertrum, skærme og maling af kirken).
Mødet afholdes på torsdag besøg af Aarhus Stift,
Nationalmuseet, Den Kongelige Bygningsinstruktør,
Provstiudvalget samt menighedsrådets arkitektfirma Ole
Drejer. Byggeudvalget deltager, og andre medlemmer af
Menighedsrådet er velkomne.

10.

Få Jesus tilbage i julen v/Mogens Skjøth

Referat: Mogens Skjøth forærede en reproduktion af billedet ”Den
sixtinske Madonna med Jesusbarnet på armen” til Sct. Pauls
Kirke. Originalen er malet af Rafael. Billedet har tidligere
hængt på Aarhus kunstmuseum. Kirkeudvalget kommer med
indstilling til placering i kirken.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 27. februar 2018
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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Mødet sluttede 21:25.
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