SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet mandag den 21. marts 2011 i
Sognehuset
Der var afbud fra Henning Dahl Madsen. Lona Meisnow var indkaldt som
suppleant. Der var endvidere afbud fra Doreen McFarlane
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen:
1.
Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter.
2.

Økonomi ved kassereren.
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport fra 4. kvartal 2010 (Til
beslutning bilag 1)
Referat: Den udsendte budgetrapport blev gennemgået. Rapporten
skal ikke godkendes af menighedsrådet idet regnskabet erstatter
budgetrapporten.
2.2 Godkendelse af regnskab for 2010 (Til beslutning bilag 2 eftersendes)
Oplæg til regnskabet for 2010 er udarbejdet af regnskabsføreren og
forelagt forretningsudvalget. Udkastet indstilles til vedtagelse.
Referat: Regnskabet blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
Regnskabet skal korrigeres for merbevilling fra provstiudvalget på kr.
18.221,26, som fremtræder i regnskabet to gange. Disponeringer af
overskuddet til vedligeholdelsesarbejdet som følge af udvidelse af
sognehuset tilrettes tilsvarende. Under bemærkningsafsnittet til konto
2110 skal sidste sætning udgå.
2.3 Årsplan for budget og regnskabsarbejdet i 2011 (Til beslutning –
bilag 3)
Den folkevalgte kasserer udarbejdet udkast til årsplan for budget- og
regnskabsarbejdet som forretningsudvalget foreslår vedtaget.
Referat: Godkendt med bemærkning om at kontaktpersonen samt en
mere fra menighedsrådet skal deltage i medarbejdermøde vedr.
budgettet.
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2.4 Køreplan for budget 2012
Referat: Taget til efterretning. MR. medlemmer kan fremsende
budgetønsker til kassereren inden 13. april. Det undersøges, om der
kan ydes støtte til andre institutioner.
3.

Videre arbejde med Grøn Kirke (Til beslutning)
På mødet i januar 2011 blev menighedsrådets arbejde med Grøn Kirke
www.gronkirke.dk udsat til et senere møde. Forretningsudvalget
indstiller, at kirkeudvalget til menighedsrådsmødet i juni 2011 kommer
med konkret oplæg og indstilling til menighedsrådet om, hvordan Sct.
Pauls Kirke skal arbejde videre med sagen. Forretningsudvalget
foreslår, at Grøn Kirke projektet lægger vægt på den
praktiske/økonomiske del.
Referat: Martin Frøkjær-Jensen vil være tovholder for et udvalg. Der
inddrages frivillige.

4.

Opfølgning på visionsdagen
4.1 Godkendelse af referat fra visionsdagen(Til beslutning)
Flemming Baatz Kristensen har bedt om følgende tilføjelse til referatet
af visionsdagen den 14. januar 2011. ”FBK udtrykte en vision om, at vi
ophører med at tale om en del af menigheden ved Sct. Pauls Kirke som
en valgmenighed”.
Referat: Godkendt. Punktet skal medtages i referatet fra visionsdagen.
4.2 Børneudvalgets behandling af punkter fra visionsdagen (Til
beslutning - bilag 4)
Børneudvalget ønsker som opfølgning på visionsdagen drøftet
punkterne på børneområdet. Der er opstillet en række spørgsmål i
bilaget til menighedsrådets behandling.



Referat:
Tilbud til 4-10 årige bliver for nuværende ikke et samarbejdsprojekt med
andre kirker.



Der er etableret aldersopdelt børnekirke.
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Julekalendertanke blev uddybet og drøftet. Erik Dybdal Møller tænker
videre.



Lona Meisnow samarbejder med børneudvalget om videreudvikling af
luciadagen.



Folder vedr. børnearbejdet på vej.



Præsterne arbejder på et papir om brug af dåbsmateriale.



Børnesognemedhjælperen ønskes inddraget i samarbejdet med
daginstitutionerne.



Behov for temaaftener for forældre blev drøftet. Børneudvalget
overvejer.



Børnekorsamarbejdet ikke aktuelt i øjeblikket.



Tanke om evt. børnesang engang imellem i forbindelse med
gudstjenester blev drøftet.



Aldersopdeling af børnerytmik. Det anbefales at inddrage
børnesognemedhjælperen.
4.3 Aktivitets- og kunstudvalgets behandling af punkter fra
visionsdagen (Til beslutning - bilag 5)
Aktivitets- og kunstudvalgets har behandlet punkterne fra visionsdagen
på udvalgets område.
Referat: Udsat
4.4 Evt. aftale om tidspunkt for øvrige udvalgs forelæggelse for
menighedsrådet af arbejde fra visionsdagen (Til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår at de enkelte udvalg kommer med en plan
for det videre arbejde med punkterne fra visionsdagen på MR-mødet i
april 2011.
Referat: Fristen blev fastsat til MR-mødet i maj.

Menighedsrådsmøde mandag den 21. marts 2011 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
5.

Opfølgning med samarbejde mellem Sct. Pauls Kirke, Skt. Lukas
Kirke og Langenæs Kirke
5.1 Orientering om mødet den 4. marts 2011 med Skt. Lukas og
Langenæs. (Til orientering – bilag 6)
Referat: Udsat
5.2 Bibler til Skolerne på Frederiksbjerg. (Til beslutning – bilag 6)
Forretningsudvalget foreslår, at Sct. Pauls Kirke i lighed med Langenæs
og Skt. Lukas Kirke afsætter 6.000 kr. til indkøb af klassesæt (22 stk.)
af den nye skolebibel fra Bibelselskabet til hver af de 4 skoler på
Frederiksbjerg: Læsøgades Skole, Fjordsgades Skole, Forældreskolen
og Rudolf Steiner Skolen.
Referat: Godkendt, idet det bemærkes at beløbet formentlig stiger til 78000 kr. Posten finansieres i forbindelse med den kommende revision
af budgettet for 2011.

6.

Orientering fra provstesyn af kirke, sognehus og præsteboliger(Til
orientering)
Referat: Udsat.

7.

Åben kirke
7.1 Evaluering af Åben Kirke (Til beslutning - bilag 7)
Åben Kirke udvalget har evalueret ordningen med Åben Kirke. Udvalget
konkluderer, at ordningen fungerer godt og virker til glæde. Det er
udvalgets ønske, at bevare ordningen som den er nu. Udvalget foreslår,
at der af hensyn til miljøet og gæsterne etableres lysfølere. Udvalget
indstiller, at forslaget sendes i kirkeudvalget til undersøgelse af priser
og installering af sådanne følere og udvalget vender tilbage med en
indstilling til menighedsrådet således at de om muligt allerede kan
etableres i dette års budget.
Referat: Vedtaget.
7.2 Ordensregler for Åben Kirke (Til beslutning - bilag 8)
Åben kirke udvalget har på baggrund af ønske fra de ansatte i
samarbejde med organisten udarbejdet et forslag til ”ordensreglement”
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for kirkens besøgende. Menighedsrådet bedes beslutte om reglementet
findes i orden, og hvor det vil være bedst at placere det.
Forslaget foreslår det kommer til at hænge i våbenhuset på linje med
reglementet for fotografering – evt. indrammet som dette.
Referat: Vedtaget.
8.

Foreløbig evaluering af ordningen med frivillige kordegneafløsere
(Til beslutning)
Siden 1. oktober 2010 har der fungeret en ordning med frivillige
kordegneafløsere til gudstjenester ved fuldtidskordegnens ferier,
friweekends, kurser og andet fravær. Forretningsudvalget vurderer at
ordningen kører tilfredsstillende og indstiller at ordningen videreføres og
udvides til at omfatte flere søndage, såfremt det er foreneligt med
kordegnenes arbejdsopgaver i øvrigt.
Referat: Såfremt det er foreneligt med kordegnens arbejde videreføres
ordningen indtil 30. september. Korpset ønskes udvidet med endnu et
menighedsrådsmedlem eller anden frivillig.

9.

Forslag om ændring af menighedsrådsmødet i september.
På grund af ønske fra aktivitetsudvalget om forslag til sognemøde
foreslås MR-mødet i september flyttet til tirsdag den 27. september
2011 klokken 17.00.
Referat: Godkendt.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg:
Referat: Sonia Ellinor Pedersen bragte hilsen fra
Fangekoret. De havde været glade for at være her.
Orienterede endvidere om kommende aktiviteter.
10.2

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
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10.3

Evt. nyt fra Byggeudvalget.
Referat: Møde afholdt med Aarhus Kommune
angående ejerforhold. Man har haft en fin dialog.

10.4

Evt. nyt fra Børneudvalget

10.5

Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen:
Referat: Der arbejdes med lydforholdene i sognehuset.
Musikudvalg fuldtallig nedsat bestående af: organisten
Thomas Kristian Nielsen, korist Christina Christensen,
Lona Meisnow, Lars Christensen og Erik Dybdal Møller.

10.6

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget.

10.7

Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget

11.

Nyt fra kontaktpersonen

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat: Kirkens Korshær afholder basar den 16. april.
Orientering om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Der indkom
26.676 kr.
Flemming Baatz Kristensen opfordrede til deltagelse i Willow Creeks
konference den 28. - 29. oktober 2011.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
Brev fra provstiet om at Budget for 2011 er godkendt.

14.

Eventuelt (til orientering)

15.

Forslag om at flere forskellige holder indledning til MR-møderne
Forslag fra Doreen McFarlane om, at indledninger til
menighedsrådsmøderne ikke nødvendigvis kun afholdes af en af de
indviede præster. Alle medlemmer er en del af det almene præsteskab,
og derved kunne komme fra tid til andet med aktuelle indledninger.
Begrundelsen herfor er, at MR-medlemmerne formentlig i forvejen har
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stået med ansvar for diverse andagter både her i Sct. Pauls Kirke, samt
eventuelt i andre kirkelige sammenhæng.
Referat: Udsat.
Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 28. april kl. 19.00
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