SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 18. januar 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Annette Baldus Vestergaard, Peter
Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik Dybdal
Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal, Flemming Baatz
Kristensen, Eva Futtrup Maksten, Hans Henrik Christensen
(medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Lisa Iversen.
Indledning ved Erik Dybdal Møller
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 13.9 Evt.
nyt fra Ungdomsudvalget.

2.

Præsentation af børneaktiviteter ved. Sct. Pauls Kirke v. Lissi
Winther (Til orientering – Bilag 1)
REFERAT: Lissi Winther berettede om børneaktiviteterne i kirken.
I 2016 arbejdes der med at starte en juniorklub, derudover
prioriteres samarbejdet med daginstitutioner og skolerne,
herunder kontinuerlig kontakt med skolerne og forældrene.

3)

Beslutning vedr. prioriteringer af børneaktiviteter foreslået af
ad. hoc. udvalget i forbindelse med kirkens børneaktiviteter.
(Til beslutning – Bilag 2)

REFERAT: Prioriteringerne i bilag 1 blev besluttet, dog med den
tilføjelse at forløbene for minikonfirmand ønskes længere, så de i
alt består af op til 10 gange.
4)

Økonomi ved kassereren (kl. 19.30)
4.1. Godkendelse af revisionsprotokollen samt præcisering
af protokollat (Til beslutning – Bilag 3A og 3B – eftersendes hvis det
foreligger inden mødet )
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REFERAT: Protokollatet godkendt med følgende bemærkninger:
Kr. 725.000 – konto 63785 som er noteret som indestående i
J.A.K Andelskasse, Østervrå er rettelig indsat i J.A.K.
Andelskasse, Slagelse – nu Finanstilsynet.
Protokollatet har ingen bemærkninger til regnskabet ud over at
revisionen noterer at Sct. Pauls ved 1 af kirkens 14
pengeinstitutter har et indskud på mere end kr. 750.000.
Menighedsrådet bemærker i lighed med tidligere, at regering og
opposition har udpeget såkaldte SIFI Banker, hvorfor
menighedsrådet anser det som usandsynligt at indskyder mister
midler selvom indskuddet er over 750.000 kr. Det vedrører pt.
følgende banker som betegnes som systemiske – eller for store
til, at Staten i praksis vil tillade en simpel konkurs, hvor
indskyderne mister dele af deres indskud: Danske Bank, Nykredit,
Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank og DLR.
Formanden bemyndiges derfor til fortsat at sprede Sct. Pauls
Kirkes kapital med henblik på at opnå størst muligt afkast,
herunder at der kan anbringes mere end 750.000 kr. i
ovennævnte SIFI banker.
Hans Henrik Christensen videresender underskrevet protokollat.
4.2. Årsplan for arbejdet med budget (2017) og årsregnskab
(2015) i Sct. Pauls Kirke (Til beslutning - Bilag 4)
Kasseren har udarbejdet udkast til årsplan for budget og
regnskabsarbejdet. Forretningsudvalget indstiller det til beslutning.
REFERAT: Godkendt.
4.3. Orientering om budget for 2016 vedtaget på mødet den
30. november 2015 (Kun til orientering gennemgås ikke – Bilag 5)
REFERAT: Orientering tages til efterretning.
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5.

Ansøgning om tilskud Til Challenge 2016 – Århus KFS (Til
beslutning - Bilag 6)

Aarhus Kristeligt Forbund for Studerende har ansøgt en række
foreninger og kirker om støtte til Challenge - en missionsuge for
studerende, som afholdes 4. til 7. april 2016. Der er ansøgt om
2.000 kr. Forretningsudvalget indstiller at beløbet bevilges.
Beløbet bevilges af konto 3002. Kassererkontoret udbetaler
beløbet efter underskrift fra formanden.
REFERAT: Godkendt.
6.

Besøg hos Sct. Pauli Kirke Göteborg sammen med Kantoriet
28. til 29. maj 2015 (Til beslutning )
Sct. Pauli Kirke Göteborg har inviteret til genbesøg ovenpå deres
besøg i Sct. Pauls Kirke i 2015. Sct. Pauli har herunder inviteret
Sct. Pauls Kirkes Kantori. Organisten vurderer at prisen vil være
1.000 kr. pr. deltager. Forretningsudvalget foreslår at besøget
sammenkædes med menighedsrådets/personalets studietur (som
afholdes hvert andet år). Der afsættes 14.000 kr. af konto 6107
studietur/visionsdag, 15.000 kr. af konto 6602 uddannelsesmidlerne, samt 6.000 kr. af kontoen Ny sogneaktiviteter (svarende
til 1.000 kr. pr. person). Frivillige kan herudover deltage med
egenbetaling. Såfremt menighedsrådet vedtager ovennævnte
nedsættes et turudvalg – FU foreslår Thomas Kristian Nielsen,
Flemming Baatz Kristensen og Finn Bruun Ravnsbæk.
REFERAT: Godkendt, dog med den ændring af Annette Baldus
Vestergaard, Mogens Skjøth og Lona Meisnow træder ind i
udvalget, mens Finn Bruun Ravnsbæk træder ud. Flemming
Baatz Kristensen indkalder til første møde.

7.

Nedsættelse af udvalg til gennemgang af personalepolitikken
(Til beslutning )

Medarbejderstaben og Kontaktpersonen foreslår at der nedsættes
et udvalg til gennemgang/revidering af Personalepolitikken.
Forretningsudvalget foreslår at der nedsættes et udvalg
bestående af Erik Møller, Peter Morthorst-Jensen, Finn Bruun
Ravnsbæk samt en medarbejderrepræsentant.
REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen går ind i udvalget som
medarbejderrepræsentant. Medarbejderne opfordres til at vælge
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yderligere en repræsentant til udvalget. Peter Morthorst-Jensen
indkalder til første møde.
8.

Evaluering af fælles kommunikationsmedarbejder (Til beslutning
bilag 7 eftersendes såfremt rapporten foreligger inden MR-mødet)

Følgegruppen for provstiets fælles kommunikationsarbejde har
anmodet om, at menighedsrådet sætter evaluering af
kommunikationsordningen på dagsordnen herunder med henblik
på at drøfte erfaringerne med ordningen og menighedsrådets
lokale kommunikationsarbejde. Det foreslås endvidere at
menighedsrådet tager stilling til de forslag som følgegruppen
kommer med i deres rapport (eftersendes).
Ordningen evalueres på det fælles budgetsamråd i februar, hvor
menighedsrådene anmodes om at komme med deres egne
erfaringer, vurderinger og forslag. Der vil desuden skulle vælges
et nyt menighedsrådsmedlem til følgegruppen.
REFERAT: Menighedsrådet er meget tilfreds med ordningen og
bakker fortsat op om initiativet.
Nyt punkt på dagsordenen til kommende menighedsrådsmøder:
Nyt til/fra kommunikationsmedarbejderen.
Peter Morthorst-Jensen repræsenterer Sct. Pauls Kirke på
budgetsamråd i februar.
9.

Godkendelse af endelig mødeplan for 2016 (Til beslutning – Bilag 8)
Der er ændret i tidspunktet for budgetmødet. Mødeplanen
indstilles til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.

10.

Antal altergæster og kirkegængere (Til orientering/beslutning – Bilag 9)
I lighed med tidligere år er antallet af altergæster og kirkegængere
opgjort for året 2015. Det viser en stigning i antal kirkegængere
på 2,3 pct. til 12.665 i forhold til 2014. Antallet af altergæster
udgjorde 7.164 og udgør et uforandret antal i forhold til året før.
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Det foreslås, at der til mødet i marts opsamles statistikmateriale
for øvrige aktiviteter jf. vedtagelse på MR-mødet i august 2014.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen sender rykker til
medarbejdere om materiale til statistik. Præsterne bedes på
næste præstemøde drøfte, om de også vil kunne give et kort rids
over tilslutningen til arrangementer og aktiviteter.
11.

Orientering udsendt materiale i byggesagen (Til orientering)
REFERAT: Udbudsmaterialet er udsendt d.d. til entreprenører.
Indkomne tilbud behandles på mødet i februar.
På næste møde fremlægger byggeudvalget oplæg til genhusning i
byggeperioden .

12.

Orientering om indsættelse af ny sogne og korshærspræst
onsdag den 17. februar 2016 kl. 19.00. (Til orientering)
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk opfordrer til at alle deltager i
gudstjenesten og efterfølgende samvær.

13.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
13.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der er god tilbagemelding på den
aktuelle udstilling i sognehuset.
13.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
13.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
13.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
13.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der er fuld gang i renoveringen af
præsteboligen Marselisvej 9.
13.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der er udsendt blomsterhilsener i
forbindelse med julen til godt 30 personer – med
positive tilbagemeldinger. Der holdes
inspirationsaften for besøgsvenner tirsdag d. 26.
januar.
13.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
13.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
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13.9
14.

Evt. nyt fra Ungdomsudvalget

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Ingen bemærkninger.

15.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen berettede om god
tilslutning og positive tilbagemeldinger på mindegudstjeneste ved
Allehelgensdag.
Han berettede derudover om stor tilslutning til sogneaften med
Charlotte Rørth.
Jakob From Søvndal berettede om, at han starter nyt Alpha
kursus her i foråret.

16.

Nyt fra formanden
REFERAT: Næstformanden er fungerende formand fra d. 28.
januar til 19. februar.

17.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.

- Bevilling af 5 pct. midler til renovering af præsteboligen
Marselisvej 9.
- Ansættelse af Morten Monrad Aagaard som 25 pct. sognepræst
ved Sct. Pauls Kirke samt 75 pct. korshærspræst pr. 1. februar
2016 (Til orientering)
18.

Eventuelt (til orientering)
Der arbejdes med omsyning af albaer.
Georg Hoxer Kjeldsen berettede om evaluering af Julekrybben på
Strøget. Der har været mange positive tilbagemeldinger på tiltaget
og det gentages derfor i 2016.
Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25. februar 2015 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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