SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 25. august 2011 kl. 19.00 i Sognehuset
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen,
Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Finn Bruun Ravnsbæk, Børge Juhl,
Karen Bjørn Juhl, Johanne Markvart, Martin Lodahl, Martin Frøkjær-Jensen
(medarb.rep.) og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia Pedersen og Mogens Skjøth.
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
Referat: Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 15. Indsamling
til hungersnøden på Afrikas Horn gennem Folkekirkens Nødhjælp.

2.

Godkendelse af udtrædelse menighedsrådsmedlem samt at
suppleant indtræder i menighedsrådet (Til beslutning)
Doreen McFarlane har grundet udrejse til Italien ønsket at udtræde af
menighedsrådet ved Sct. Pauls Kirke. Vi siger tak for hendes store
arbejde ved Sct. Pauls Kirke. Suppleant Lona Meisnow indtræder i
rådet som nyt medlem.
Referat: Godkendt.

3.

Økonomi ved kassereren
3.1 Godkendelse af kvartalsrapport fra 2. kvartal 2011 (Til beslutning
– bilag 1a og 1b)
Referat: Godkendt.
3.2 Godkendelse af estimeret budget (forventet regnskab) for 2011
(Til beslutning – bilag 2a og 2b)
Referat: Forretningsudvalget bearbejder estimatet yderligere, så der
kan fremlægges et egentligt revideret budget til godkendelse på næste
møde. Regnskabsføreren udarbejder materiale til forretningsudvalget.
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3.3 Godkendelse af budget for 2012 (Til beslutning - bilag 3a, 3b og
3c)
Budgettet for 2012 fra Forretningsudvalget på baggrund af bevilgede
drifts og anlægsbeløb fra Provstiudvalget. Driftsbudgettet er hævet med
150.000 kr., som forretningsudvalget foreslår udmøntet til styrkelse af
børnearbejdet (50.000 kr.) samt midler til evt. menighedsrådsvalg i
2012 (100.000 kr.). Der er endvidere bevilget anlægsbevillinger til
tilbygning til sognehuset, præsteboligen på Strandvejen samt
præsteboligen på Marselisvej. Driftsbevillingsændringen er ikke tilrettet i
det vedlagte bilag.
Referat: Der blev på mødet uddelt revideret budgetudkast.
Driftsbudgettet blev godkendt med følgende ændringer:
Konto 3101 reduceres med kr. 2.500 og konto 3200 reduceres med kr.
47.500, mens konto 3003 Nye sogneaktiviteter forøges med kr. 50.000.
Anlægsbudgettet blev godkendt med følgende præciseringer:
Der er usikkerhed om hvorvidt anlægsbevillinger bliver fuldt ud
disponeret i 2011. Det er dog menighedsrådets bedste skøn at alle
bevillinger til præsteboliger i 2011 forventes anvendt i 2011, mens der
for bevilling til udvidelse af sognehus forventes et mindre forbrug på kr.
500.000. Alle bevillinger til budget 2012 forventes anvendt i 2012.
Regnskabsføreren tilretter drifts- og anlægsbudget i forhold til
ovenstående.
3.4 Forslag om tilskud til beklædning til kirkens kantori.
Punktet blev udsat fra sidst da baggrunden for forslaget skulle belyses
nøjere.
Referat: Organist Thomas Kristian Nielsen uddybede forslaget om
beklædningsgodtgørelse på maksimalt kr. 500 pr. år pr. person til
kirkens kantori. Forslaget vedtaget med 6 stemmer for og 5 stemmer
imod. Flemming Baatz Kristensen, Agnes Petterson, Lona Meisnow,
Finn Bruun Ravnsbæk, Karen Bjørn Juhl og Karsten Thorlund stemte
for, mens Johanne Markvart, Henning Dahl Madsen, Georg Kjeldsen,
Børge Juhl og Martin Lodahl stemte imod. Forslaget gennemføres dog
kun, såfremt pengene kan findes på det reviderede budget.
3.5 Forslag om midler til grøn kirke (Til beslutning)
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Grøn Kirke udvalget indhenter tilbud på konsulentbistand jfr. forrige
møde. Økonomi foreligger ikke ved tidspunkt for udsendelsen af
dagsorden.
Referat: Udsat til næste møde, hvor revideret budget skal godkendes.
3.6 Forslag om ny hjemmeside (Til beslutning - bilag 4a, 4b og 4c)
Kirkeblads og hjemmesideudvalget har fremsat forslag om etablering af
ny hjemmeside via Danmarks Kirkelige Mediecenter for kr. 56.570.
Referat: Udsat til næste møde, hvor revideret budget skal godkendes.
3.7 Forslag om abonnement på Willow Creek (Til beslutning)
Abonnement giver rabat for deltagere på kurser/ arrangementer.
Omkostning ca. 1.000 kr. pr. år.
Referat: Godkendt. Flemming Baatz Kristensen blev udpeget som
kontaktperson. Udgiften tages på konto 6104.
4.

Forslag om at rapporter fra Sct. Pauls Kirke generelt lægges ud på
kirkens hjemmeside f.eks. Børneudvalgets samt
Omsorgsudvalgets rapport (Til beslutning)
Referat: Menighedsrådet opfordrer udvalgene til at lægge relevante
rapporter ud på hjemmesiden.

5.

Orientering om renovering af præsteboliger (til orientering evt.
beslutning)
Formand og Kirkeudvalgsformand blev på sidste møde bemyndiget til at
hjemtage tilbud på præsteboliger der orienteres om sagen. Såfremt der
inden mødet foreligger materiale fra arkitekten er punktet til beslutning.
Referat: Der er ved at blive indhentet tilbud på en række
renoveringsarbejder som opfølgning på provstesyn. Exners Tegnestue
har oplyst at tilbudene vil foreligge til næste møde, hvor rækkefølgen af
arbejder skal prioriteres.

6.

Videre arbejde i byggesagen (Til orientering)
Der orienteres om videre arbejde i sagen.
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Referat: Der er endnu ikke fastlagt en dato for møde med
Provstiudvalg, Stift, Kulturarvstyrelsen og Aarhus Kommune.
7.

Forslag om forberedelse af beslutning om opsættelse af
elektronisk opslagstavle på kirkens facade. (Til beslutning)
Georg Kjeldsen har foreslået at der her og nu ønskes en drøftelse af
det ønskværdige i en elektronisk opslagstavle på/ved kirken.
Forretningsudvalget bakker op om ideen og foreslår at PR-udvalget i
samarbejde med kirkeudvalget indhenter oplysninger om følgende:
1) Mulige placeringer af storskærm
2) Hvad vil det koste i anskaffelse og etablering
3) Hvilke ressourcer vil det kræve i dagligdagen at holde tavlen
kørende.
Undersøgelsesarbejdet skal være afsluttet i så god tid, at det bliver
muligt at få økonomien passet ind ved en revidering af budgettet for
2012 omkring årsskiftet 2011-2012.
Referat: Forslaget ikke godkendt.

8.

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.
Det er drøftet på MR-mødet i juni mhp. på afgørelse i august.
Formanden forelægger efter endte undersøgelser punktet på MRmødet.
Referat: Undersøgelser ikke afsluttet. Formanden bemyndiges til at
indkøbe PC’ere, der kan give adgang til Kirkeministeriets intranet og
opfylder lovens krav til præsters PC’ere.

9.

Orientering om menighedsmødet (til orientering)
Evt. ønsker til hvad som skal fremhæves i beretningen.
Referat: Der blev fremsat punkter til formandens beretning.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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10.2
10.3
10.4
10.5

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Referat: Behandling mod borebiller på Marselisvej 9 er
afsluttet og gulv i entre er skiftet. Montage af
garderobeskabe og indvendig maling af Rungstedvej 9
er afsluttet. Toilet i sognehuset er gjort mere handicapvenligt og der er etableret pusleplads.

10.6
10.7
10.8
10.9

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

11.

Nyt fra kontaktpersonen

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat: Flemming Baatz Kristensen og Mogens Skjøth skriver på bog
om Sct. Pauls Kirke.
Flemming Baatz Kristensen foreslog at gudstjenestetider evalueres på
næste møde.

13.

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

14.

Eventuelt (til orientering)
Referat: Martin Frøkjær-Jensen er lokal indsamlingsleder i Sct. Pauls
Sogn for Folkekirkens Nødhjælps butiksindsamling til Afrikas Horn.

15.

Indsamling til Afrikas Horn
Landets biskopper har udsendt et brev, hvor de opfordrer til at der
samles ind til Afrikas Horn. Præsterne foreslår at der samles ind til
Afrikas Horn fra søndag d. 21. august til og med søndag d. 18.
september. De formål, der som følge heraf ikke får kollekt i år, får en
ekstra indsamlingsdag i 2012. (Til beslutning)
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Referat: Forslaget tiltrådt.
Næste møde er menighedsmødet som afholdes søndag den 18.
september efter kirkefrokost. Der er ligesom almindelige
menighedsrådsmøder mødepligt for menighedsrådsmedlemmer.
Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 27.
september kl. 17.00
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