SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 17.00 i Sognehuset (spisning kl. 18.30)
Til stede: Børge Juhl, Karen Bjørn Juhl, Johanne Markvart, Henning Dahl
Madsen, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Lona Meisnow (suppleant), Finn
Bruun Ravnsbæk, Martin Frøkjær-Jensen (medarb.rep.), Jørgen Lasgaard,
Erik Møller, Flemming Baatz Kristensen, Martin Lodahl (referent).
Afbud: Doreen McFarlane, Mogens Skjøth, Sonia Pedersen, og Karsten
Thorlund.
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen (17.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (17.10)
Referat: Dagsorden godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren (17.30)
2.1 Bekræftelse af hidtidig underskriftsprocedure (Til orienteringbilag 1)
I december blev regnskabsinstruksen godkendt. I den forbindelse blev
det aftalt, at den hidtil gældende underskriftspraksis skulle søges
bibeholdt men forinden forelægges Landsforeningen af Menighedsråd.
Landsforeningen af Menighedsråd har i tidligere udsendte mail af 8.
december 2010 bekræftet at den beskrevne praksis i forhold til
attestation og betaling efter Landsforeningens opfattelse ikke er i
konflikt med Kirkeministeriets regnskabsinstruks for de lokale kirkelige
myndigheder. Kassereren har på den baggrund beskrevet følgende
praksis:
Udgifter der skal honoreres af kirkekassen skal før udbetalingen
forsynes med underskrift af den kontoansvarlige. Den kontoansvarlige
tilkendegiver med sin underskrift:
a) at han/hun er ansvarlig for disponeringen af aftalen
b) at han/hun bekræfter, at udgiften er kirkekassen vedkommende og
kan udbetales.
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Referat: Taget til efterretning
2.2 Ansøgning om et beløb på 4.000 kr. til koncert i forbindelse
med festugen i teltet foran kirken (til beslutning)
Flemming Baatz Kristensen har ansøgt om en bevilling på 4.000 kr. til
koncert i forbindelse med festugen i teltet foran kirken med bandet
Phonar som også spillede sidste år. Forretningsudvalget foreslår at
beløbet finansieres af midlerne, som i 2011 er afsat til Essens. I forhold
til budgettet for 2012 vurderes det i forbindelse med revidering af
budgettet for 2012 (forventeligt omkring årsskiftet) om der kan afsættes
midler til formålet.
Referat: Vedtaget.
2.3 Forslag fra medarbejdermødet om tilskud til beklædning til
kirkens kantori.
Sct. Pauls Kirke stiller i dag ikke særlige krav til f.eks. ensartet
beklædning af medlemmer af kirkens kantori. Medlemmerne modtager
derfor ikke beklædningsgodtgørelsen. Det er på medarbejdermødet
blevet foreslået, at der fremover udbetales beklædningsgodtgørelse
med henblik på at menighedsrådet på den baggrund kan stille særlige
beklædningskrav. Forretningsudvalget indstiller at der som hidtil ikke
betales beklædningsgodtgørelse, idet der fremdeles ikke stilles andre
krav til beklædning end krav om almindeligt tøj, med respekt for den
arbejdsplads (en kirke) som kantoriet indgår i.
Referat: Beslutningen er udsat. Belyses af organisten inden
augustmødet herunder nærmere hvad der er baggrund for forslaget.

2.4 Orientering om budgetsamråd den 20. juni 2011 (Til orientering)
Referat: Visionsdag i provstiet lørdag 21/1-2012 kl. . Der skal ingen
kirkelige handlinger være den dag i Sct. Pauls.
Invitationen gælder for Menighedsråd samt medarbejdere ved
provstiets kirker.
Sct. Pauls kirke blev opfordret til at stille en kandidat til at arrangere
dagen.
Den endelige udmelding om budgetmidlerne for 2012 fra provstiet er
endnu ikke meldt ud. Der forventes en varig forhøjelse af budgettet til
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afholdelse af udgifter til et evt. valg (100.000 kr.) samt til et udvidet
aktivitets-niveau. (50.000 kr.).

2.5. Bemyndigelse til Kirkeudvalg og formand til hjemtagelse af
tilbud på renovering af Strandvejen 114 samt Marselisvej 9
På baggrund af ovennævnte budgetsamråd foreslås at der arbejdes
videre med ovennævnte sager.
Referat: Vedtaget. Bemyndigelsen gælder for indhentning af tilbuddene
samt prioriteringen af, hvad der skal udføres – til fremsendelse og
indstilling til provstiet. (Gælder for bevillingerne i 2011 og 2012).
3.

Forslag til 5 ugers liste over aktiviteter i kirke og sognehus (Til
beslutning)
På MR-mødet i februar bifaldt menighedsrådet idéen om en 5-ugers
liste over aktiviteter i kirke og sognehus. Georg Kjeldsen har udarbejdet
oplæg til beslutning – hvorefter kirketjeneren indtil videre udarbejder 5ugers planen. Såfremt kirketjeneren på et senere tidspunkt ønsker at
blive fritaget, overtager Georg Kjeldsen ansvaret for at få løst opgaven.
Referat: Vedtaget.
- Der er ønske om en lidt større skriftstørrelse.
- Kontaktoplysningerne på bagsiden kan udelades.
- Der bør også henvises til kirkebladet.
- 16.45-gudstjenester skal stå udspecificeret på de enkelte dage.
- Præsterne / kordegnen kan overveje, at reducere omfanget af
meddelelserne.
- Kirketjenerens bedes udstede en fast månedlig dato for deadline med
arrangementer til aktivitetslisten.

4.

Videre arbejde i byggesagen (Til beslutning – bilag 2 – eftersendes
såfremt den er færdig inden mødet)
Bøgh og Krabbe er ved at udarbejdet landinspektørplan, således at det
påtænkte byggeri langs kirkens øst, vest og sydside kan etableres. På
den baggrund indledes forhandling med Aarhus Kommune om
udstykningsplan som respekterer det samlede byggeri og i den
forbindelse evt. køb af jordstykke (mod syd).
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Referat: Landinspektørplanen er fremsendt til kommunen.
Byggeudvalget bemyndiges til de videre forhandlinger – herunder
forhandlinger med kommunen om køb af jordstykke mod syd.
5.

Videre arbejde med Grøn Kirke (Til beslutning – bilag 3 – eftersendes
såfremt der foreligger bilag inden mødet)
Menighedsrådet har nedsat et udvalg med Grøn Kirke. Udvalget
kommer med oplæg til hvordan det videre arbejde i sagen gribes an.
Menighedsrådet har ønsket, at Grøn Kirke projektet lægger vægt på
den praktiske/økonomiske del.
Referat: Grøn Kirkeudvalget bedes indhente et tilbud om
konsulentbistand – videregives til kirkeudvalget. Hvis midlerne kan
findes i kirkeudvalgets budget for 2011 kan det sættes i gang allerede i
år. Alternativt tages det op i forbindelse med menighedsrådets
budgetrevidering efter sommerferien.
I øvrigt tiltræder menighedsrådet udvalgets indstilling – bl.a. at der ikke
prioriteres et ”Grøn kirke-certificat”.

6.

Indkøb af præste PC´ere til præsteboliger og evt. indkøb af Stofa
mv. Marselisvej 9 (Til beslutning)
Præsterne har foreslået, at der indkøbes KM-maskiner til alle præster.
Forretningsudvalget foreslår at såfremt, der fortsat ikke er lov/regelkrav
om KM-maskiner i alle præsteboliger og såfremt at priserne på disse
maskiner fortsat er væsentligt højere end almindelige maskiner,
bibeholdes den nuværende løsning med adgang fra præsteværelset.
Referat:
Ang. PC'er:
Menighedsrådet ønsker at undersøge, om det er muligt at finde en
anden, billigere og mere effektiv løsning end 3 seperate KM-maskiner til
præsterne. Martin Frøkjær-Jensen undersøger dette.
Det er naturligvis menighedsrådets ønske, at præsterne skal have det
IT-udstyr, der er nødvendigt for deres daglige virke.
Ang. Stofa:
Finn Bruun Ravnsbæk indhenter tilbud på installation af Stofa på
Marselisvej 9 – og beslutningen træffes til næste MR-møde.

7.

Indkøb belægning til Marselisvej 9 (Til beslutning – bilag 4 –
eftersendes såfremt der foreligger bilag inden mødet)
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Referat: Tilbuddene er endnu ikke modtaget. Punktet er i øvrigt
indeholdt i pkt. 2.5.
8.

Omsorgsudvalgets indstilling til menighedsrådet vedrørende
fest(er) for frivillige (Til beslutning – bilag 5)
Omsorgsudvalget indstiller at der holdes fester for frivillige. Der fremgår
ikke økonomi som skal foreligge inden
Referat: Menighedsrådet ønsker at der afholdes én stor frivillighedsfest
i begyndelsen af 2012 (evt. i forbindelse med fejringen af 125 års
jubilæet)
Der kan evt. bevilges yderligere midler til frivillighedsfesten i forbindelse
med budget-revideringen for 2012.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Referat: Arbejder på at lave en ”Frivillig-børs” – Martin Frøkjær-Jensen
arbejder videre med dette.
Høst-gustjenestefrokost: Henning Dahl Madsen hjælper Mogens Skjødt
med frokosten.
Ideer til studietur kan videregives til Martin Frøkjær-Jensen. Datoen for
turen er 29/9-2012.
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
Referat: Der bliver i efteråret 1 børnerytmik-hold. Der arbejdes på at
opfordre forældre til selv at sætte nye netværks-aktiviteter i gang.
Børneudvalget gør ikke mere mht. forslaget fra visionsdagen om
forældre-foredrag.
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Referat: Det nye lydanlæg er næsten færdig-installeret.
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Der er pt. 11 besøgsmodtagere i besøgstjenesten.
80 personer modtog påskeblomster påskelørdag.
9.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Referat: Det kommende nummer af kirkebladet bliver udvidet med
4 sider.
9.8
Evt. nyt fra Musikudvalget
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Referat: Det første udvalgsmøde er afholdt – og musikken lever!!!
Udvalget har ændret navn til ”Koncert-udvalget”.
9.9
10.

Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

Nyt fra kontaktpersonen
- Afrapportering på forespørgsel om aftale med Skt. Lukas Kirke om
modtagelse af anmeldelser af dødsfald på fredage.
Referat: Der er indgået en aftale med Sct. Lukas om anmeldelser af
dødsfald og bookning af tidspunkt for bisættelse / begravelse de fleste
fredage. Øvrige fredage henvises til Flemming Baatz Kristensen.

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat: Flemming Baatz Kristensen oplyser, at turen til Israel var
særdeles vellykket.
Erik Møller oplyser, at diakonindvielsen i søndags blev aflyst – hvilket
først blev formidlet i allersidste øjeblik – derfor måtte der i hast
arrangeres en almindelig højmesse i stedet.
Det er præsternes opfattelse at det tidligere er besluttet af MR, at den
7-armede lysestage skal flyttes. Dette undersøges i de gamle referater
og sættes på som punkt på næste MR-møde.
25/8-11 har Kirkens Korshær cykelsponsor-løb. Jørgen Lasgaard vil
gerne have sponsorer!!!
Præsterne har afholdt møde med sognemedhjælperne:
Familiehøstgudstjenesten er sløjfet men erstattet af en anden
familiegudstjeneste sidste søndag i april.
Skolekoret deltager i korshærsgudstjenesten i juni.
Ønske om at Gospel-chicks deltager i almindelige højmesser 4 gange
om året med almindelige salmer/sange – gerne som brobygning til
børnekirken. Deltager ved festugegudstjenesten.
Familiegudstjenesten er flyttet til 3. s. i advent og indeholder Luciaoptog.
Vibeke Hovmøller fra Lukas kirken medvirker til BUSK-gudstjenester
fremover.
Rock-Nalle deltager i næste Rock-gudstjeneste. Jørgen Lasgaard vil
forespørge MR om flere økonomiske midler ved budgetrevideringen.
Støtteforeningen afholder cykelsponsorløb 25/9 kl. 13:00.
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12.

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

13. Eventuelt (til orientering)
Referat: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om menighedsmødet d.
18/9-11 (i forbindelse med høstgudstjeneste-frokosten). Mere om det i
næste nummer af kirkebladet.
Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 25. august kl. 19.00
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