SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Martin Frøkjær-Jensen (medarb.rep.), Jørgen Lasgaard, Erik
Møller, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Mogens Skjøth, Henning Dahl
Madsen, Lona Meisnow (deltager i stedet for Sonia Pedersen), Finn Bruun
Ravnsbæk, Børge Juhl, Karen Bjørn Juhl, Doreen McFarlane, Martin Lodahl
og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Sonia Pedersen og Johanne Markvart.
Indledning ved Erik Møller (19.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10)

Referat: Dagsorden godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
Ansøgning om igangsætning af udredelsesarbejde tilføjet som pkt. 5.1
Markering af kirkens 125 års jubilæum tilføjet som pkt. 16.
2.

Underskrift af referat fra mødet i marts. På grund af tekniske
udskriftsproblemer blev protokol fra mødet i marts ikke
underskrevet.
Protokollen underskrives på mødet.

Referat: Protokollen blev underskrevet.
3.

Økonomi ved kassereren (19.30)
3.1 Godkendelse af budget for 2012 (Til beslutning bilag 1 og 2
eftersendes)
Oplæg til budgettet for 2012 fra Forretningsudvalget på baggrund af
input fra teknisk budget, medarbejdere, MR-medlemmer og
Forretningsudvalget.

Referat: Budgettet godkendt med nedennævnte ændringer:
Alle nedennævnte kontonumre oversættes til nyt budget.
Konto
Formål
Nyt beløb
1070
Kirkekonc. honorarer
kr. 332.000
1121
Sogneaften honorarer
kr. 25.000
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1130
1272
1302
1305
1330
2111
2137
4660

Kirkens Korshær
Sogneindsamling
Besøgstjenesten
Familiegudstj. ’Det er for børn’
Rockgudstjeneste
Tilskud til DSUK
Menighedsrådet, MR/FU
Valgudvalg (plus 2 nye udvalg)
Varme

kr. 13.000
kr. 500
kr. 2.000
kr. 2.000
kr. 6.000
kr. 1.500
kr. 16.600
kr. 900
kr. 160.600

Ændringer til ønsker om anlægsbevillinger
Udendørs belysning af kirken kr. 200.000 (ny post)
Grønne initiativer kr. 100.000 (ny post)
Forslag på side 14 – 18 samles til ét beløb på kr. 1.000.000 med en
bemærkning om at udredningsarbejde pågår. Finn Bruun Ravnsbæk
bemyndiges til at korrigere bevillingsønske på baggrund af udredning fra
Exner m.v.
Forslag på side 19-20 vedr. Marselisvej 9 udgår.
Forslag på side 21 fugtproblemer på Marselisvej 9 ændres til ét beløb på kr.
400.000 med en bemærkning om at udredningsarbejde pågår. Finn Bruun
Ravnsbæk bemyndiges til at korrigere bevillingsønske på baggrund af
udredning fra Exner m.v.
Forslag på side 23 ændres til Om- og tilbygning af sognehus 1. fase
totaludgift på kr. 10.500.000. Budgetønske for 2012 ændres til kr. 7.152.000.
Forslag på side 24 Færdiggørelse af omfugning af kirke ændres til kr.
2.000.000.
Forslag på side 26 Indvendig maling af kirken ændres til kr. 2.000.000.
Ændringer indføres i det udleverede budgetudkast af regnskabsføreren inden
fristen 15. maj 2011.

3.2 Godkendelse af honorartakster for 2011 og 2012 (Til beslutning)
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Provstiudvalget har oplyst, at menighedsrådet særskilt skal godkende
honorartakster til formand, kasserer og kirkeværge for 2011 og 2012.
Provstiudvalget fastsætter dog niveauet for taksterne som er uændrede
i forhold til 2009 og 2010. Forretningsudvalget indstiller, at taksterne fra
provstiudvalget godkendes. Det foreslås at kassereren indsender
honorartaksterne til godkendelse hos provstiet.
Referat: Takster godkendt.

3.3 Godkendelse af regnskab for 2010 (Til beslutning)
På seneste møde blev oplæg til regnskabet for 2010 vedtaget af
menighedsrådet med en bemærkning om at regnskabet skulle
korrigeres for merbevilling fra provstiudvalget på kr. 18.221,26, som
fremtræder i regnskabet to gange. Disponeringer af overskuddet til
vedligeholdelsesarbejdet som følge af udvidelse af sognehuset skulle
tilsvarende tilrettes. Efter drøftelse mellem formanden og
regnskabsføreren viser det sig at udkastet til regnskab 2010 var korrekt
– hvorfor tilretningen ikke er foretaget.
Referat: Godkendt.

3.4. Orientering om godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal
2011 (Til orientering)
Kvartalsrapporten er forsinket, men kan i henhold til provstiet rettidig
godkendes på mødet i maj 2011.
Referat: Orientering taget til efterretning.

4.

Aktivitets- og kunstudvalgets behandling af punkter fra
visionsdagen (Til beslutning - bilag 3)
Aktivitets- og kunstudvalgets har behandlet punkterne fra visionsdagen
på udvalgets område.

Referat: Udsat.
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5.

Orientering fra provstesyn af kirke, sognehus og præsteboliger(Til
orientering)

Referat: Omfugning af langsider på kirkeskibet igangsættes, for de dele der
kan omfuges uden brug af stillads.
Strandvejen 114
Der er konstateret fugtproblemer. Undersøgelsesarbejder er igangsat.
Marselisvej 9
Der er konstateret fugtproblemer. Undersøgelsesarbejder er igangsat.
Rungstedvej 11
Malerarbejder afsluttet. Planer for renovering af køkken og bad igangsættes.
5.1 På baggrund af provstesyn har formanden ansøgt provstiet om
midler til undersøgelse af fugtproblemer på Strandvejen 114 og
Marselisvej 9.
Referat: Ansøgning godkendt.
6.

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,
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: Udsat.
7.

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 4)

Referat: Udsat.
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8.

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
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: Udsat.

9.

Provstiudvalget ønsker tilkendegivelse af om menighedsrådet
ønsker at deltage i et samarbejde vedr. anbringelse af
menighedsrådets midler. (Til beslutning)
Provstiudvalget har tilkendegivet, at der alene er tale om en
tilkendegivelse om at man ønske at deltage i en undersøgelse af en
ordning med optimering af renter og sikkerhed. Forretningsudvalget
indstiller at Sct. Pauls Kirke går med i denne undersøgelse.

Referat: Indstilling godkendt. Finn Bruun Ravnsbæk valgt som rådets
repræsentant i samarbejdet.
10.

Valg af medlem til arbejdsmiljøudvalg
Provstiet har i marts 2011 oplyst at alle virksomheder med mere end 9
ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Medarbejderne ved
Sct. Pauls Kirke har valgt kirketjener Hans Henrik Christensen til
udvalget. Forretningsudvalget indstiller, at udvalget kommer til at bestå
af to personer og at kontaktperson Martin Lodahl indgår som udvalgets
ledelsesrepræsentant.

Referat: Indstilling godkendt.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Referat: Det går godt med planlægningen af nye kunstudstillinger.
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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
Referat: Nyt lydanlæg i sognehus er klar med udgangen af uge 18.
Der er indkøbt ny trådløs mikrofon til kirken.
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Der blev afleveret 80 buketter påskeblomster påskelørdag.
11.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Referat: Y Mens Risskov vil gerne foretage en prøveuddeling af
Kirkebladet.
Hjemmesiden skal opdateres. Der er indhentet et tilbud fra nuværende
udbyder som er meget dyrt og derfor søges der nu alternative
muligheder.
11.8
Evt. nyt fra Musikudvalget
11.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget
Referat: Grøn Kirke Udvalg er nedsat med følgende medlemmer
Kristian Tofft, Hans Henrik Christensen og Martin Frøkjær-Jensen
12.

Nyt fra kontaktpersonen

Referat: Det årlige lovpligtige medarbejdermøde er afholdt.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)

Referat: der er konfirmation på førstkommende lørdag og søndag.
Kirkens Korshær fylder 100 år 12. oktober 2012. Det markeres ved en
gudstjeneste 7. oktober 2012 i Domkirken.
14.

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

Referat: Der blev uddelt pjecer om Kurser for menighedsrådsmedlemmer fra
Kirkehøjskolen i Løgumkloster.
15.

Eventuelt (til orientering)

Menighedsrådsmøde torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat: Der mangler hjælpere til kirkekaffen på følgende søndage 15. maj,
22. maj, 2. juni og 5. juni. Jørgen Lasgaard finder hjælpere til 2. og 5. juni.
Georg Kjeldsen foreslår at rapporter fra Børneudvalget og Omsorgsudvalget
lægges ud på nettet. Forslaget tages op på næste møde.
16. Markering af kirkens 125 års jubilæum.
Referat: Udsat.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 26. maj kl. 19.00
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