Referat af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 17.00– 21.00 i Sognehuset
Til stede: Lona Meisnow, Henning Dahl Madsen, Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Hans
Henrik Christensen (medarb. rep.), Sonia Pedersen, Mogens Skjøth, Erik Møller, Doreen
McFarlane, Finn Bruun Ravnsbæk, Martin Lodahl, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen,
Jørgen Lasgaard og Johanne Markvart, (referent).
Afbud: Karsten Thorlund, og Flemming Baatz Kristensen.

Indledning ved Jørgen Lasgaard
1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
Referat: Godkendt.
2. Økonomi ved kassereren (17.25)
2.1. Godkendelse af budgettet for 2011 (Til beslutning bilag 1)
Provstiudvalget har trods menighedsrådets rettidige fremsendelse
fortsat ikke godkendt budgettet for 2011. Provstiudvalget angav den 10.
december 2010, at man ønskede et møde med menighedsrådet, som
blev afholdt d. 17. januar 2011. Menighedsrådet redegjorde på mødet
for, at menighedsrådet i forbindelse med indberetningen af budgettet
havde vurderet, hvilke projekter som forventedes færdiggjort i 2010.
Menighedsrådet har af Landsforeningen af Menighedsråd fået
bekræftet, at det er menighedsrådet, som skal foretage denne
vurdering, og at denne fremgangsmåde er korrekt. Men da det nu kan
konstateres, at vurderingerne fra oktober ikke er fuldt ud opdateret i
forhold til de faktiske regnskabstal er budgetbidraget på ny tilrettet. Det
fornyede budgetbidrag for 2011 foreslås vedtaget.
Referat: Godkendt.
2.2 Orientering om møde med provstiudvalget om Sct. Pauls
Kirkes anlægsbudget for 2011 (Til orientering)
Referat: Der var tilslutning om et møde mellem menighedsrådet og
provstiudvalget med inddragelse af en ekstern mediator, f.eks fra stiftet
eller Landsforeningen af Menighedsråd.
2.3 Status på momsforhold til koncertvirksomhed (Til orientering)
Referat: I 2011 forældes momsindbetalingen for 2006. Pengene
kan derefter med sikkerhed inddrages i driftbudgettet. Tilsvarende
for efterfølgende år.
2.4 Revidering af budgettet for 2011 (Til orientering)
Det er tidligere aftalt, at menighedsrådet skal revidere budgettet for
2011. Det indstilles at revidering finder sted, når det fornødne materiale
foreligger (opdatering af det gamle regneark).
Referat: Det udarbejdes så hurtigt som muligt.

2.5 Årsplan for budget og regnskabsarbejdet i 2011 (Til orientering)
Menighedsrådet afventer udmelding med datoer fra provstikontoret,
som forventes til budgetsamrådet primo marts 2011 inden der kan
udarbejdes fornyet tidsplan.
Referat: Taget til efterretning.
3. Eventuelt yderligere medlemmer til musikudvalg (Til beslutning)
På seneste MR-møde blev det besluttet at nedsættes et musikudvalg
bestående af Erik Møller, Lona Meisnow og organist Thomas Kristian
Nielsen. Udvalget suppleres eventuelt med yderligere medlemmer på
menighedsrådsmødet.
Referat: Erik Møller spørger om ekstern deltagelse.
4. Opfølgning med samarbejde mellem Sct. Pauls Kirke, Skt. Lukas
Kirke og Langenæs Kirke (Til beslutning Bilag 2 og Bilag 3)
Oplæg til mødet med de øvrige kirker drøftes.
Referat: Der var enighed om at samarbejdsudvalget kan arbejde videre
med at analysere og beskrive samarbejde på følgende områder:
På børne- og ungdomsområdet:
Børnekorsamarbejde.
Flere tilbud til 5-10 årige og drenge. Kan FDF. bruges til tværgående
arbejde blandt 5-10 årige?
Øvrige gudstjenester:
Samarbejde om musikvirksomhed.
Gudstjeneste Nytårsaftensdag! Lukas Kirken udbyder dette, hvorfor det
måske ikke er relevant, at vi også gør det.
Foredragsvirksomhed:
Fælles foredrags/-sogneaftener.
PR-virksomhed:
Fælles annoncering i kirkebladene.
Kontakt til institutionerne bør udbygges.
Fælles brug af medarbejderressourcer.
Der var enighed om at inddrage medarbejderne i arbejdsprocessen.
5. Nedsættelse af udvalg til fejring af Sct. Pauls Kirkes 125 års jubilæum
den 6. februar 2012 (Til beslutning)
Der foreslås nedsat et udvalg med ekstern deltagelse til markering af
Sct. Pauls Kirkes 125-års jubilæum.
Referat: Finn Bruun Ravnsbæk og Mogens Skjødt arbejder videre med
sagen.
6. Opfølgning på visionsdagen
6.1 Godkendelse af referat fra visionsdagen(Til beslutning)

FBK har bedt om følgende tilføjelse til referatet af visionsdagen den 14.
januar 2011. ”En vision om, at vi ophører med at tale om en del af
menigheden ved Sct. Pauls Kirke som en valgmenighed, da det ikke er
en valgmenighed (som er en formel ordnet størrelse i folkekirken) og da
det opleves sårende for f.eks. sognebåndsløsere, som netop ønsker at
tilhøre sognemenigheden og ikke en valgmenighed. I stedet ønsker jeg,
at vi gør det til en vision at genopdage god, gammel Sct. Paulsskik om,
at enhver, der kommer i Sct. Pauls kirke, er velkommen, og at
menigheden er dem, der rent faktisk samles til gudstjeneste”.
Referat: Udsat.
6.2 Evt. nyt fra Børneudvalgets behandling af punkter fra visionsdagen
(Til beslutning - evt. eftersendelse af bilag 4)
Referat: Udsat.
6.3 Evt. aftale om tidspunkt for øvrige udvalgs forelæggelse for
menighedsrådet af arbejde fra visionsdagen (Til beslutning)
Referat: Udsat.
7. Godkendelse af bygningssyn for kirke, sognehus og præsteboliger(Til
beslutning - bilag 5)
Referat: Kirkeudvalgets bygningssyn godkendt. Provstesyn den 21
marts. Georg Kjeldsen anmoder provstiudvalget om et møde sammen
med kirkeudvalget og byggeudvalget om procedure for anlægsmidler.
Børge Juhl kontakter provstikontoret for at afklare om menighedsrådet
skal stille med egen arkitekt.
8. Forslag til 5 ugers liste over aktiviteter i kirke og sognehus (Til
beslutning - eftersendelse af bilag 6)
Såfremt MR bifalder oplægget vender Georg Kjeldsen tilbage med oplæg til
næste MR-møde.
Referat: Godkendt. Skrifttype skal overvejes samt nærmere beskrivelse
af enkeltarrangementer.
9. Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg. Frostvarer uden navn
kan benyttes af andre brugere.
9.2 Evt. Nyt fra Åben Kirke Udvalg. Messingskilt opsat, der viser
vej for barnevogne og kørestole. Grafitti på kirkemuren fjernet
af kirketjeneren.
9.3 Nyt fra Byggeudvalget. Byggeudvalget afholder møde med
kommunen.
9.4 Nyt fra Børneudvalget, herunder status på ”børnefolder”

9.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen. Tidligere beslutning
om etablering af handicapvenligt toilet fastholdes.
9.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
9.7 Evt. Nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
10. Nyt fra kontaktpersonen. Orientering om åbenkirke på
medarbejdermøde. Er forløbet godt.
11. Nyt fra Præsterne (til orientering).
Referat: Efter nedlæggelse af essens er der flere gudstjenester, der kræver
fuld kirkebetjening. Kontaktpersonen tager kontakt med medarbejderne
med henblik på, at udrede om der er dækning for tjenesterne i
normeringen.
Alle tre præster er med i en praktikordning fra pastoralseminariet. Præsterne
anvender en del tid på denne ordning. Præstestuderende har mulighed
for at holde nadver på præsternes ordination.
Orientering om Damaskusturen.
Erik Møller udtrykte glæde over igangværende arbejde i præsteboligen.
12. Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
Sikom: Frekvenser til præstens mikrofon holder flyttedag
Lokalavsen – forslag til lokalannoncer, eksemplar fra Vestre Provsti
Riis Rejser – menighedsture mv.
Provstiudvalgsformanden - 21. februar kl. 16.00
Endvidere diverse andet reklamemateriale i papir.
13. Eventuelt (til orientering)
Næste gang drøftes andelen af frivillige kordegneafløsninger.
Georg Kjeldsen takkede for gave til sin 65 års fødselsdag.
Fælles frivillighedsfest skal drøftes.
Næste menighedsrådsmøde afholdes mandag den 21. marts kl. 19.00.

