SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 27. september 2011 kl. 17.00 i Sognehuset
Indledning ved Erik Møller (17.00)
Til stede: Lona Meisnow, Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Martin Frøkjær-Jensen (medarb.
rep.), Sonia Pedersen, Mogens Skjøth, Erik Møller, Finn Bruun Ravnsbæk, Agnes
Petterson, Georg Kjeldsen, Karsten Thorlund, Flemming Baatz Kristensen og Johanne
Markvart og Martin Lodahl (referent).
Afbud: Jørgen Lasgaard og Henning Dahl Madsen.

1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (17.10)

2.

Økonomi ved kassereren (17.35)
2.1 Godkendelse af estimeret budget (forventet regnskab) for 2011
(Til beslutning – bilag 1a og 1b - eftersendes)
Forretningsudvalget udarbejder forslag til estimeret budget- herunder
evt. forslag til tillægsbevillinger til budgettet.
Referat: Estimatet for 2011 blev gennemgået af Georg Kjeldsen og de
med rødt i bilag 1a foreslåede bevillingsændringer blev godkendt.
2.2. Godkendelse af revisionsprotokollat (Til beslutning – bilag 2)
Sct. Pauls Kirke har ikke fået revisionsbemærkninger.
Referat: Godkendt med ros til regnskabsføreren for god og korrekt
bogføring.
Formanden orienterede om, at han er ved at indhente tilbud fra Tønder
Bank om, at vores midler bliver placeret, så risikoen for tab bliver
minimeret.

3.

Forslag om ekstrabevillinger
Punktet omhandler en række udgiftskrævende punkter, hvis
igangsættelse afhænger af økonomisk råderum jf. punkt 2.1.
Referat: 2011 og 2012-budgettet eftergås på mødet i november. Evt.
yderligere ønsker til udgifter skal fremsendes til kassereren senest
mandag den 7. november 2011.
3.1. Forslag om midler til grøn kirke (Til beslutning -bilag 3)
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Grøn Kirke udvalget indhenter tilbud på konsulentbistand jfr. forrige
møde.
Referat: Udsat til novembermødet, hvor kirkeudvalget får overblik over
om punktet kan finansieres indenfor kirkeudvalgets budget.
3.2. Forslag om ny hjemmeside (Til beslutning - bilag 4a, 4b og 4c –
genfremsendt fra sidst)
Kirkeblads og hjemmesideudvalget har fremsat forslag om etablering af
ny hjemmeside via Danmarks Kirkelige Mediecenter for kr. 56.570.
Referat: Forslaget blev udsat til mødet i november, hvor 2012 budgettet
eftergås.
3.3. Forslag om ekstra bevilling til Korshærs-kontoen (Til
beslutning)
Dækning af kørselsudgifter samt dækning af halvdel af udgifter til
underholdning til koncert for frivillige i Kirkens Korshær
(Balladekvartetten Cirka) i alt 2.750 kr.
Referat: Bevilget, dog med den bemærkning, at menighedsrådet
forventer at organisationer betaler kørselsudgifter til arrangementer til
egne medarbejdere.
3.4. Forslag om ekstrabevilling til beklædningsgodtgørelse til
Kirkens kantori (Til beslutning) (Behandlet på sidste MR-møde)
Referat: Udsat til november prioritering.
3.5. Forslag om ekstrabevilling til lydisolerende vægge til
trommesæt (Til beslutning - bilag 5)
Referat: Menighedsrådet bevilger 5.000 kr. Flemming Baatz Kristensen
sørger for indkøbet. Konteres på konto 2202, som samtidig
tillægsbevilges fra kirkens overskud fra 2010.
3.6 Indkøb af præste PC´ere til præsteboliger og evt. indkøb af
Stofa mv. Marselisvej 9 (Til beslutning bilag 6 – eftersendes)
Præsterne har foreslået, at der indkøbes KM-maskiner til alle præster.
Det er drøftet på MR-mødet i juni.
Referat: Undersøgelser viser at Kirkeministeriet fastslår, at alle præster
skal have adgang til egen KM-maskine i egen bolig. Formanden går
videre med indkøb af maskinerne. Konteres på konto 6021, 6022 og
6023, som samtidig tillægsbevilges fra kirkens overskud fra 2010.
Stofa udsættes til mødet i november.
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4.

Indstilling om renovering af præsteboliger (Til beslutning – bilag 7eftersendes)
Exner har hjemtaget tilbud fra håndværkere vedrørende renovering af
præsteboliger som er modtaget den 20. september 2012. Det indstilles
at der prioriteres i henhold til det eftersendte bilag og at billigste tilbud
vælges. Såfremt menighedsrådet vedtager at gå videre i henhold til
prioriteringsplanen fremsendes vedtagelse til godkendelse i provstiet.
Referat: Menighedsrådet blev forelagt 2 tilbud for anlægsarbejderne.
Tilbuddene fra Poul Petersen blev vedtaget såvel hvad angår
fugtarbejder og øvrige renoveringsarbejder på Strandvejen 114 samt i f
t. arbejderne på Marselisvej 9.
I henhold til bevillingsskrivelsen vedr. budgettet for 2012 fra Aarhus
Domprovsti kan menighedsrådet anmode om fremrykning af
budgetbeløb vedr. præsteboligerne fra 2012 til 2011. Menighedsrådet
vedtog på den baggrund at anmode om fremrykning af 400.000 kr.
bevilget i 2012 til Strandvejen 114 samt kr. 770.000 kr. til Marselisvej 9.

5.

Videre arbejde i byggesagen (Til orientering)
Der orienteres om videre arbejde i sagen.
Referat: Der blev orienteret om afholdt møde med Exners Tegnestue og
om det forstående møde med provstiudvalget, nationalmuseet, stiftet
m.fl. d. 29/9-11.

6.

Evaluering af menighedsmødet (Til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår, at der nedsættes et udvalg med henblik
på tilrettelæggelse af menighedsmøde i 2012. Udvalget kan evt.
tilrettelægge mødet så det foregår en hverdagsaften, og gerne således
at foreninger tilknyttet Sct. Pauls Kirke inddrages.
Referat: Udvalget består af Georg Kjeldsen og Mogens Skjøth.

7.

Målsætning for frivilligt arbejde samt udpegning af kontaktperson
for frivillige (Til beslutning – bilag 8)
Omsorgsudvalget har udarbejdet et forslag til målsætning for frivilligt
arbejde ved Sct. Pauls kirke, der medsendes, og som ønskes behandlet
på et menighedsrådsmøde. Forslaget indebærer, at der gives frivillige
medarbejdere adgang til at kunne henvende sig til en kontaktperson i
menighedsrådet, som derfor ønskes udpeget.
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Referat: Udsættes til næste MR-møde.
8.

Frivillighedsfest (Til beslutning)
Forretningsudvalget indstiller at den allerede besluttede frivillighedsfest
holdes med et fagligt input
Forretningsudvalget foreslår endvidere at festen holdes uafhængigt at
jubilæet og at det undersøges om den evt. kan holdes på
diakonhøjskolen.
Referat: Der blev nedsat et udvalg til at planlægge og stå for festen.
Udvalget består af Martin Frøkjær-Jensen, Lissi Winther og Erik Møller.

9.

Fejring af Sct. Pauls Kirkes 125 års jubilæum den 6. februar 2012
(til orientering)
Referat: Kjeld Holm spørges om at deltage. Niels Vium har sagt ja til at
deltage i planlægningen.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Referat: Menighedsudflugt og seneste sogneaften var særdeles godt
besøgt med gode tilbagemeldinger.
Ideer til indslag til julefrokost 8/12 modtages gerne af udvalget.
10.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
10.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
10.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
10.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
10.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Rapporten er lagt på internettet.
10.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Referat: Deadline til Kirkebladet d. 28/9 kl. 18:00
10.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
10.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

11.

Nyt fra kontaktpersonen
Referat: Arbejdspladsvurderingen er næsten gennemført.

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)

Menighedsrådsmøde tirsdag den 27. september 2011 kl. 17.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat: Pt. to praktikanter fra pastoralseminariet – Asbjørn Hyldgård og
Jari Tollestrup Jensen.
13.

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

14.

Eventuelt (til orientering)
Referat:
Mogens Skjøth takker for gaven i forbindelse med sygdom.

Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 27. oktober
kl. 19.00
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