SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Lona Meisnow, Johanne Markvart, Henning Dahl Madsen, Mogens Skjøth,
Sonia Pedersen, Martin Frøkjær-Jensen (medarb. rep.), Erik Møller, Finn Bruun
Ravnsbæk, Martin Lodahl, Georg Kjeldsen og Karsten Thorlund (referent)
Afbud: Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz Kristensen, Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl og
Agnes Petterson.

Indledning ved Mogens Skjøth
1.

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

2.

Årligt valg til enkeltmandsposter i menighedsrådet
I henhold til menighedsrådsloven skal der årligt foretages valg til
nedenstående poster med virkning fra det nye kirkeår:
2.1 Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
REFERAT: Følgende er valgt:
Formand: Finn Bruun Ravnsbæk
Næstformand: Mogens Skjøth
Kirkeværge: Mogens Skjøth
Kasserer: Georg Kjeldsen
Kontaktperson: Martin Lodahl og Finn Bruun Ravnsbæk (sidstnævnte
for Martin Frøkjær-Jensen og Lissi Winther)
Bygningskyndig: Karsten Thorlund
Underskriftsberettiget: Mogens Skjøth
Kordegnen meddeler udfaldet af valget til provstiet.

3.

Økonomi ved kassereren
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3.1 Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.9.2011 (Til beslutning Bilag 1 og 2)
Kvartalsrapport udspecificeret i vedlagte kvartalsrapport vedlægges.
Forretningsudvalget indstiller rapporten til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
4.

Målsætning for frivilligt arbejde samt udpegning af kontaktperson
for frivillige (Til beslutning – bilag 3)
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.
REFERAT: Der var stor ros til omsorgsudvalgets arbejde. Forslaget
tiltrådt med følgende ændringer. Titlen ændres til Målsætning og
retningslinier for frivillige medarbejdere. Bullit 4 under Engagement
slettes. Hvor der i teksten står ’arbejdsplads’ foreslås ’kirke og
arbejdsplads’ eller ’et godt sted at være’. Johanne Markvart er valgt
som kontaktperson for frivillige medarbejdere.

5.

Udpegning af kontaktperson fra Sct. Pauls Kirke til Stiftsudvalget
for diakoni og sjælesorg. (Til beslutning)
Omsorgsudvalget indstiller af sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensen
udpeges. I henhold til skrivelse fra stiftet vil kontaktpersonens opgaver
være ”at formidle tilbud om kurser, konferencer, nyheder og lignende fra
udvalget til menighedsrådet og at besvare henvendelser fra udvalget
vedrørende sognets diakoni.”.
REFERAT: Indstillingen tiltrådt.

6.

Evaluering af gudstjenestetider (Til beslutning - Bilag 4)
Gudstjenestetiderne blev som en 1 årig forsøgsordning ændret fra (1. s.
i advent 2010). Højmessetidspunktet blev ændret fra 10.00 til 10.30 på
alle årets søndage, undtaget gudstjenester med konfirmation (2 sønd.
årligt) og diakonindvielse (2 sønd. årligt).
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Endvidere blev 2. tjenesten i 4 måneder (september, oktober, april og
maj) fastsat til 9.00. I de fem ”vintermåneder” (nov. dec. jan. feb. og
mar.) blev 2.-tjenesten kl. 16.00 bibeholdt.
Ordningen blev vedtaget som forsøgsordning fra det nye kirkeårs
begyndelse (1. s. i advent 2010) og evalueres i nov. 2011.
Der vedlægges statistik over antal kirkegængere til 2. tjenester.
Statistikken er relativ spinkel og det kan ikke entydigt konkluderes at
kirkegangen er faldende pga. flere tjenester. Det kan dog konkluderes,
at der er flere kirkegængere til 2. tjenesten, såfremt det er en anden
præst som har højmessen. Altså samme præst til to tjenester
umiddelbart efter hinanden giver relativ lav kirkegang til gudstjenesten
kl. 9.00.
Der er ikke indhentet statistik for højmessekirkegangen, da det ikke
vurderes at denne er påvirket af det ændrede tidspunkt fra 10.00 til
10.30.
Da forretningsudvalget ikke har været samlet er det formanden som
indstiller, at forsøget med ændrede gudstjenestetider permanentgøres
og at præsterne opfordres til i videst muligt omfang at fordele
tjenesterne så det er 2 forskellige præster der har de to gudstjenester
samme søndag.
Det indstilles endvidere, at det vurderes om der evt. tillige om der i
medarbejdernes regulativer er mulighed for 2. tjenester i den del af juni
og august som ligger uden for skolernes sommerferie .
REFERAT:
Vedr. tidspunkt for højmesse:
For fastholdelse af kl. 10.30 stemte Georg Kjeldsen, Finn Bruun
Ravnsbæk og Erik Møller.
For tilbagevenden til kl. 10.00 stemte Lona Meisnow, Johanne
Markvart, Henning Dahl Madsen, Mogens Skjøth, Sonia Pedersen og
Karsten Thorlund.
Martin Lodahl stemte blankt.
Tilbagevenden til kl. 10.00 effektueres fra 1. marts 2012.
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Til næste møde undersøges mulighed for flere 2. tjenester i juni og
august som foreslået ovenfor – i alt 5-7 tjenester. Kontaktpersonen
kontakter medarbejderne og melder tilbage til MR med evt.
konsekvenser af et udvidet antal gudstjenester.
På næste møde drøftes tidspunkt for 2. tjenester.
7.

Orientering om videre arbejde i forbindelse med renovering af
præsteboliger (Til orientering/beslutning)
Der er foretaget nærmere undersøgelser af evt. sætningsproblematik
på Strandvejen 114, som desværre ikke var med i Exners redegørelse
– det er ved udarbejdelse af dagsordenen uafklaret om resultatet
foreligger til MR-mødet. Såfremt undersøgelserne viser store behov for
genopretning af sætningsskader tages indstillingen vedr. Strandvejen
114 op til fornyet beslutning.
REFERAT: Undersøgelserne viser at der er behov for at genoprette
sætningsskader på Strandvejen 114. Som konsekvens heraf ændres
prioriteringen der blev vedtaget på mødet i september, da udgiften til
genopretningen anslås til at udgøre kr. 100.000. Renovering af
badeværelse skubbes derfor til sidst i renoveringsperioden og afventer
forbrug på de øvrige poster og gennemføres kun såfremt det er muligt
indenfor budgettet.

8.

Videre arbejde i byggesagen (Til beslutning - Bilag 5 og 6)
På mødet den 24. juni 2010 godkendte menighedsrådet indstilling fra
byggeudvalget om igangsætning af skitser og projektering.
Menighedsrådet besluttede at anmode om at der blev igangsat arbejder
for 500.000 kr. På mødet den 29.9.2011 med repræsentanter fra
menighesdsrådet, nationalmuseet, stiftet, den kongelige
bygningsinspektør og provstiet blev det af provstiet foreslået at
kontrakten med Exner skulle vurderes på ny. Denne gennemgang har
fundet sted og der er alene foretaget en ændring af
bilagshenvisningerne samt tegnestuens kontaktpersoner. Provstiet
udtalte på mødet, at man alene ønskede at menighedsrådet kunne få
frigjort midler til at foretage dispositionsforslaget. Af nærværende
kontrakt udgør rådgivningskhonoraret til og med dispositionsforslaget
samt inkl. udgifter til opmåling mv. 250.000 kr. plus moms. I alt inkl.
moms 312.500 kr.. Byggeudvalgsformand og MR-formand foreslår på
den baggrund at menighedsrådet på ny godkender vedlagte kontrakt
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samt ansøgning om igangsætning af arbejder til og med
dispositionsforslaget. Det foreslås endvidere at tidsplanen tiltrædes.
REFERAT: Forslaget tiltrådt.

9.

Godkendelse af menighedsrådets mødeplan for 2013 (Til beslutning
- Bilag 7)
REFERAT: Godkendt.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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
10.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
10.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
10.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget
REFERAT:
10.1 Reception efter gudstjenesten 6. november i forbindelse med ny
udstilling af Elisa Andersen.
11. november er der dukketeaterforestilling kl. 17.30 med
efterfølgende spisning i sognehuset.
Indslag til julefrokost er velkomne.
10.7 Nyt kirkeblad er netop udkommet. Martin Frøkjær-Jensen gjorde
opmærksom på at der er problemer med at opdatere
hjemmesiden og det vil derfor gå mere trægt med opdateringer for
tiden.
10.8 På søndag er der musikgudstjeneste kl. 16.00

11.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Lissi Winther vikarierer for kirketjeneren for nogle af
kirkelige handlinger 2 uger i december.
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12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
REFERAT: Ingen bemærkninger.

14.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Søndag d. 27. november afholdes reception efter
højmessen i forbindelse med udgivelsen af ny bog om Sct. Pauls Kirke.
Bogen er forfattet af Henrik Fode og Flemming Baatz Kristensen med
bistand fra Mogens Skjøth.
Lona Meisnow formidler indkøb af lommekalendere. Hvis man ønsker
en kalender kan man kontakte Lona Meisnow.
Fra næste møde nyvælges medarbejderrepræsentanten. Afgående
repræsentant Martin Frøkjær-Jensen takkede for samarbejdet.

Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 29.
november kl. 19.00
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