SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.00– 21.30 i Sognehuset
Til stede: Lona Meisnow, Johanne Markvart, Henning Dahl Madsen, Karen Bjørn Juhl,
Børge Juhl, Thomas Kristian Nielsen (medarb. rep.) Sonia Pedersen, Mogens Skjøth, Erik
Møller, Doreen McFarlane, Finn Bruun Ravnsbæk, Martin Lodahl og Karsten Thorlund
(referent).
Afbud: Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz
Kristensen.

Indledning ved Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
Referat: Godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Forelæggelse af revisionsprotokollat for 2010 (Til beslutning
Bilag 1 og 2) revisionsprotokollat af 17. december 2010 (Bilag 1) samt
svar herpå - forklaring på underopdeling af to prohiberede konti til fire
prohiberede konti (bilag 2a-d) samt meddelelse om, at de er tilbageført
til de oprindelige konti.
Referat: Orientering taget til efterretning. Protokollat og skrivelse til
provstiudvalg og revision godkendt.
2.2 Orientering om møde med provstiudvalget om Sct. Pauls
Kirkes anlægsbudget for 2011 den 17. januar 2011 (Til orientering)
Referat: Orientering taget til efterretning.

3.

Indstilling fra kirkeudvalget om bevillinger til præsteboliger
Kirkeudvalget har indhentet tilbud vedrørende etablering af brændeovn
på Marselisvej (Bilag 3) samt garderobeskabe på Rungstedvej (Bilag 4).
Kirkeudvalget indstiller tilbuddene til godkendelse jf. bilag.
Referat: Godkendt med en bemærkning om at der lægges 10 % oveni
til uforudsete udgifter for arbejder på Marselisvej 9 – der søges altså i
alt om kr. 55.000. For begge arbejder gælder at der ikke skal søges om
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frigivelse af midler men tilladelse til igangsættelse. Børge Juhl tilretter
ansøgninger.
4.

Udvikling i antallet af altergæster fra 2000 til 2010 (Til orientering
bilag 5)
Referat: Orientering taget til efterretning.

5.

Opfølgning på visionsdagen (Til beslutning)
Den 14. januar 2011 holder menighedsrådet visionsdag. Evt. opfølgning
herpå til orientering og beslutning.
Referat: Opsamling på visionsdagen sendes til drøftelse i udvalg.
Emne
Børnearbejde
Musik
Gudstjenester og øvrige aktiviteter
Samarbejde mellem Frederiksbjergkirkerne
Bygninger og tilbygningsplaner
Kirkeblad og hjemmeside
Støtteforeningen
Menighedsrådet rolle som arbejdsgiver

Udvalg
Børneudvalget
Musikudvalget
Præsterne og alle udvalg
Samarbejdsudvalget
Byggeudvalget
Kirkeblads/hjemmesideudv.
Forretningsudvalget
Kontaktpersonen

For alle udvalg gælder at mulighed for samarbejde med Skt. Lukas og
Langenæs bør indgå i drøftelsen.
6.

Nedsættelse af musikudvalg (Til beslutning)
Organisten har ønsket, at menighedsrådet nedsætter et musikudvalg til
at understøtte organistens arbejde ved Sct. Pauls Kirke. Der foreslås på
den baggrund nedsat et udvalg bestående af tre personer fra
menighedsrådet.
Referat: Der nedsættes et udvalg bestående af Erik Møller, Lona
Meisnow og organist Thomas Kristian Nielsen. Udvalget suppleres
eventuelt med yderligere medlemmer på næste menighedsrådsmøde.

7.

Videre arbejde med Grøn Kirke (Til beslutning)
På mødet i september 2010 blev menighedsrådets arbejde med Grøn
Kirke www.gronkirke.dk udsat til et senere møde. Forretningsudvalget
indstiller, at kirkeudvalget til menighedsrådsmødet i maj 2011 kommer
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med konkret oplæg og indstilling til menighedsrådet om, hvordan Sct.
Pauls Kirke skal arbejde videre med sagen.
Referat: Udsat til mødet i marts.
8.

Undersøgelse af mulighed for at Skt. Lukas Kirke varetager
opgaven med henvendelser i forbindelse med dødsfald om
fredagen (Til beslutning )
Kordegnekontoret har i en periode været lukket om fredagen grundet
behov for afspassering. Opgaven med henvendelser om dødsfald har
været uddelegeret til primært den kirkebogsførende præst, som siden
ordningens start primo oktober hidtil dog ikke har haft henvendelser på
denne dag vedrørende nye dødsfald. Det foreslås, at der alligevel rettes
henvendelse til Skt. Lukas Kirke med henblik på, at kirkens kontor evt.
kan varetage opgaven fra Sct. Pauls Kirke frem til efteråret 2011.
Referat: Martin Lodahl bemyndiges til at indgå aftale med Skt. Lukas
om deres varetagelse af henvendelser i forbindelse med anmeldelser af
bisættelser/begravelser om fredagen.

9.

Evaluering af tiltaget fra april om at gøre møderne kortere
(Til drøftelse )
På mødet i april blev det besluttet at søge at gøre MR-møderne kortere
og fastsætte fast sluttidspunkt. Dette er kun delvis lykkedes. Møderne
er dog blevet væsentligt kortere med den omkostning, at punkter i nogle
tilfælde er blevet udsat. Der ønskes en drøftelse af om initiativet med
udsættelse af punkter og fast afslutningstidspunkt fortsættes.
Referat: Ordningen har fungeret tilfredsstillende og kun få punkter er i
praksis blevet udsat. Det blev understreget fra flere medlemmer at et
fast sluttidspunkt er meget vigtigt for arbejdsglæden og ordningen
fortsætter derfor. For emner der forventeligt tager lang tid kan det
overvejes at afholde formøder svarende til praksis omkring
budgetdrøftelser.
Der fortsættes med 17-21 møder året ud, hvorefter ordningen drøftes.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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Referat: Reception efter højmessen i forbindelse med
udstillinger har været en succes. Konceptet fortsættes
ved næste udstilling – Kirsten Bregendahl. Reception
13. februar efter højmessen.
10.2

Evt. Nyt fra Åben Kirke Udvalg
Referat: Medarbejderne efterlyser et reglement for brug
af kirkerummet og ønsker generelt en større dialog
mellem medarbejdere og udvalget. Formanden for Åben
Kirke udvalget deltager i næste medarbejdermøde.

10.3

Evt. fra Byggeudvalget
Referat: Intet nyt.

10.4

Evt. nyt fra Børneudvalget
Referat: Børnerytmik er startet i dag med 2 hold – i alt
18 børn plus forældre.

10.5

Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Referat: Der er kommet lås på loftslemmen op til
klokkerne.
Lydanlægget er blevet stjålet. Der indkøbes nyt anlæg
med forbedret funktionalitet og lyd – herunder i
rundgangen.

10.6

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Ingen bemærkninger.

10.7

Evt. Nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Referat: Ingen bemærkninger.

11.

Nyt fra kontaktpersonen
Referat: Kontaktpersonen holder møde med medarbejderne 8. februar.
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12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat: Ingen bemærkninger.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
Endvidere diverse reklamemateriale i papir.
Referat: Der er mulighed for at få besked via mail eller sms, når der
kommer ny post på skrivebordet. Ændring i indstillinger meldes af
formanden.

14.

Eventuelt (til orientering)

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 22. februar kl. 17.00
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