SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 21. november 2016 kl. 17.30 i Sognehuset
Til stede: Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Thomas Kristian
Nielsen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Karsten
Andersen, Peter Morthorst-Jensen, Mogens Skjøth, Flemming Baatz
Kristensen, Amalie Bach Dybdal, Philip Christensen, Jakob Søvndal, Annette
Eriksen, Morten Aagaard, Peter Kalstrup, Simon Bakbo (deltog under
punkterne 1-9), Annette Baldus Vestergaard deltog fra punkt 10. Britta Toft
(referent).
Afbud: Annette Baldus Vestergaard til punkterne 1-9
1.

Godkendelse af dagsorden
Mødet er konstituerende og i høj grad bygget op om
menighedsrådsloven som derfor er vedlagt (Bilag 1)
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed på grund af
straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd og menighedsrådslovens § 6 stk. 2.
REFERAT: Alle kandidater er valgbare.

3.

Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) (jf.
menighedsrådslovens §7 (Bilag 2)
De nyvalgte medlemmer skal afgive en erklæring på ære og
samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod
den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode
vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun
afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd.
REFERAT: De nyvalgte menighedsrådsmedlemmer underskrev
erklæringen.

4.

Valg af formand, jf. § 8, stk. 3.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk blev valgt ved skriftlig afstemning.
11 stemmer for, 1 blank.

5.

Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 3.
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Referat: Peter Morthorst blev valgt. 12 stemmer for.
6.

Valg af kirkeværge, jf. § 9, stk. 1.
Referat: Mogens Skjøth blev enstemmigt valgt som kirkeværge.

7.

Valg af kasserer, jf. § 9, stk. 2.
Referat: Georg Kjeldsen blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af sekretær, jf. § 9, stk. 4.
Referat: Der blev valgt 3 sekretærer: Annette Eriksen, Amalie Bach
Dybdal, Britta Toft.

9.

Valg af kontaktperson og arbejdsmiljørepræsentant, jf. § 9, stk. 5.
Referat: Peter Morthorst blev enstemmigt valgt til kontaktperson og
sikkerhedsrepræsentant.

10.

Valg af bygningskyndig, jf. § 9, stk. 8.
Referat: Mikael Klinge blev valgt.

11.

Valg af underskriftsberettiget, jf. § 9, stk. 9.
Referat: Georg Kjeldsen blev valgt.

12.

Valg af medlemmer til kirkeudvalg jf. § 17, stk. 1. (Bilag 3)
Menighedsrådet har i den forgangne periode haft en række forskellige
stående udvalg. Kun to udvalg er lovpligtigt, ”Kirkeudvalget” og
valgbestyrelsen. Udvalget varetager tilsynet med kirkens og
kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse
samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård.
Menighedsrådet fastsætter i en vedtægt nærmere regler for udvalgets
virksomhed og beføjelser. Der er vedlagt et udkast (Bilag 3).
Referat: Amalie Bach Dybdal, Karsten Andersen, Lona Meisnow og
Erik Møller blev valgt.

13.

Valg af valgbestyrelsen jf. Valglovens § 6, stk. 1.
Referat: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Eriksen, Annette Baldus
Vestergaard.

14.

Valg af formand for valgbestyrelsen jf. Valglovens §6, stk. 1.
Referat: Finn Ravnsbæk blev valgt som formand.
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15.

Fastsættelse af forretningsorden (Bilag 4)
Referat: Forretningsordenen fortsætter uændret. Det blev vedtaget, at
den tages op til evaluering om 3 år.
Vedlagte udkast som alene med ændringer fra revision af
menighedsrådsloven i 2013 har været anvendt i den forgangne
menighedsrådsperiode.

16.

Fastsættelse af honorar til formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson
Honoraret skal følge provstiets udmeldinger som endnu ikke foreligger.
Det foreslås derfor at punktet behandles når de nye takster foreligger.
Referat: Punktet behandles når de nye takster foreligger. Indtil da er de
gamle gældende.

17.

Godkendelse af mødeplan for 2017 og 2018 (Bilag 5 og 6)
Det gamle menighedsråd har forhåndsreserveret vedlagte
mødetidspunkter som er booket i kirkens kalender.
Referat: Mødeplanerne blev godkendt. Mandag den 27.2.2017 kl.18.00
vil Georg Kjeldsen gennemgå regnskabsprincipperne for de nye
medlemmer.

18.

Fastsættelse af visionsdag for menighedsråd, suppleanter, ansatte
og foreslås fredag 3. marts kl.15.00-22.00
Alternative tidspunkter:
- Lørdag d. 4. marts 2017: 12.00 -18.00
- Lørdag d. 18. marts 2017: kl. 9.00 – 16.00
- Lørdag d. 25. marts 2017: kl 13.00 -18.00
- Fredag d. 31 marts: kl. 12.00 – 18.00
- Lørdag d. 1. april: kl. 12.00 – 18.00
- Fredag d. 7. april: kl. 12.00 – 18.00
Referat: 7.april, kl. 12.00 – 18.00 blev vedtaget. Arrangementsgruppen
består af: Mogens Skjøth, Philip Christensen, Lona Meisnow, Amalie
Dybdal.
Tid og indhold drøftes. Der nedsættes en arrangementsgruppe.

19.

Eventuelt
På hjemmesiden: kirkenet.dk kan man orientere sig om kurser for nye
menighedsrådsmedlemmer.
Morten Aagaard påtager sig at oprette nye medlemmer dropboks.
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Næste menighedsrådsmøde er mandag den 17. januar 2017 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
Der er julefrokost for gamle og nye medlemmer torsdag den 8.
december kl. 17.30, hvor vi mødes i Sognehuset og efterfølgende
på Navigator.
REFERAT:

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 27. august kl. 19.00

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18. juni 2013 kl. 19.00

