SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Martin Frøkjær-Jensen (medarb.rep.), Jørgen Lasgaard, Erik
Møller, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Mogens Skjøth, Sonia Pedersen,
Lona Meisnow (suppleant), Finn Bruun Ravnsbæk og Karsten Thorlund
(referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Børge Juhl, Karen Bjørn Juhl, Henning
Dahl Madsen, Doreen McFarlane, Martin Lodahl og Johanne Markvart.
Indledning ved Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
Referat: Dagsorden godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1 Godkendelse af detaljerede anlægsønsker vedr. præsteboliger
i 2012 (Til beslutning – Bilag 1, 2A, 2B og 2C)
Exner har siden seneste MR-møde udarbejdet detaljerede opgørelser
over omkostninger ved synsudsatte arbejder vedrørende
præsteboligerne. Til orientering fremsendes opgørelse samt
følgeskrivelse fremsendt til provstiet.
Referat: Kirkeudvalget arbejder videre med sagen.
2.2. Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2011 (Til
beslutning – bilag 3 og 4 - eftersendes)
Kvartalsrapporten med de nye kontonumre forventes at foreligge inden
mødet til godkendelse.
Referat: Georg Kjeldsen gennemgik oversigter i nyt regnskabssystem.
Kvartalsrapport godkendt.

3.

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,
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og derved kunne komme fra tid til andet med aktuelle indledninger.
Begrundelsen herfor er, at MR-medlemmerne formentlig i forvejen har
stået med ansvar for diverse andagter både her i Sct. Pauls Kirke, samt
eventuelt i andre kirkelige sammenhæng.
Referat: Der udsendes liste, hvor de der ønsker det, kan melde sig til at
stå for indledning ved møderne.
4.

Aktivitets- og kunstudvalgets behandling af punkter fra
visionsdagen (Til beslutning - bilag 5)
Aktivitets- og kunstudvalgets har behandlet punkterne fra visionsdagen
på udvalgets område.
Referat: Erik Møller arbejder videre med julekalenderidéen. Punktet
tages op på mødet i september.
Aktivitetsudvalget, Erik Møller og Martin Frøkjær-Jensen arbejder videre
med temaaftener/eftermiddage rettet mod forældre.
Aktivitetsudvalget har mandat til at indgå samarbejde med de øvrige
kirker på Frederiksbjerg omkring sogneaftener.

5.

Øvrige udvalgs behandling af punkter fra visionsdagen (Til
orientering)
Formanden har endnu ikke modtaget materiale fra de resterende
udvalg.
Referat: Der mangler tilbagemelding fra Omsorgsudvalget og
Kirkeblads- og hjemmesideudvalget.

6.

Opfølgning med samarbejde mellem Sct. Pauls Kirke, Skt. Lukas
Kirke og Langenæs Kirke herunder orientering om mødet den 4.
marts 2011 med Skt. Lukas og Langenæs. (Til orientering – bilag 6)
Referat: Orientering taget til efterretning. Forretningsudvalget tager
stilling til evt. ændret repræsentation i udvalget.

7.

Forslag om klokkeringning ændres fra 7.00 til 8.00 (Til beslutning )
Markus Kirken har modtaget en række klager vedrørende tidspunktet
for morgenringningen, som i domprovstiets kirker foregår kl. 7.00 om
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morgenen. På den baggrund har Markus Kirken forespurgt de øvrige
kirker i domssognsprovstiet om de kan tilslutte sig at morgenringningen
udsættes fra kl. 7.00 til kl. 8.00. Såfremt menighedsrådet tilslutter sig
forslaget og såfremt de øvrige menighedsråd er enige herom vil
morgenringningen blive fastsat til kl. 8.00. Formanden meddeler
menighedsrådets vedtagelse til provstiet.
Referat: Menighedsrådet tilslutter sig at morgenringning flyttes til kl.
8.00. Agnes Petterson ønskede dog at fastholde nuværende tidspunkt.
8.

Markering af kirkens 125 års jubilæum.
125-årsmarkeringsudvalget og forretningsudvalget foreslår, at der
vælges en prædikant til gudstjenesten til markering af Sct. Pauls Kirkes
125-års jubilæum.
Referat: Biskoppen spørges om at prædike til jubilæumsgudstjenesten.
Udvalget bemyndiges i øvrigt til at inddrage yderligere personer i
arbejdet med at markere jubilæet.

9.

Videre arbejde i byggesagen (Til beslutning)
Aarhus Kommune har i skrivelse af 17. maj 2011 fremsendt deres syn
på ejerforholdene omkring kirken herunder, at der før et byggeri kan
godkendes, bør gennemføres en matrikulering af arealerne, og at dette
skal ske på kirkens foranledning og bekostning. Det indstilles, at
provstiudvalget ansøges om midler til igangsætning af
landinspektørplan.
Referat: Finn Bruun Ravnsbæk har ansøgt provstiudvalget om at frigive
midler til landinspektørplan og beramme møde med byggeudvalget og
eksterne parter. Menighedsrådet tiltrådte formandens ansøgning.
Byggeudvalget arbejder videre med sagen.

10.

Fastsættelse af ekstra møde primo maj om budget (Til beslutning bilag 7)
På baggrund af erfaringer fra dette års budgetvedtagelse foreslås der
fastsat et ekstra møde tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18.30, hvor
budgettet kan behandles som eneste punkt på mødet.
Referat: Forslaget tiltrådt.

Menighedsrådsmøde torsdag den 26. maj 2011 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
11.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
11.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
- Resultat af kirkeudvalgets undersøgelse af priser og
installering af følere, således at de om muligt kan
etableres i dette års budget.
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
11.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
11.8
Evt. nyt fra Musikudvalget
11.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget
Referat: Punktet udsat.

12.

Nyt fra kontaktpersonen
- Afrapportering på forespørgsel om aftale med Skt. Lukas Kirke om
modtagelse af anmeldelser af dødsfald på fredage.
Referat: Punktet udsat.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
Aarhus Kommune – Byggeprojekt og ejerforhold ved Sct. Pauls Kirke

15.

Eventuelt (til orientering)
Referat: Som opfølgning på referat af mødet 22. februar 2011 melder
Georg Kjeldsen at møde med provstiudvalget omkring procedure for
anlægsmidler efter aftale med Børge Juhl og Karsten Thorlund ikke
skønnes nødvendigt pt.
Der har dags dato været en festlig afslutning på et meget velbesøgt
babysalmesangskursus.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 21. juni kl. 17.00
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