SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 21. november 2016 kl. 19.30 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, Johanne Pedersen Markvart, Henning Dahl, Jakob From
Søvndal, Anita Holmgaard, Morten Aagaard, Lisa Iversen, Annette
Baldus Vestergaard og Karsten Thorlund (ref.).
Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 15
Provstiets godkendelse af årsregnskab 2015 og pkt. 16
Revisionsprotokollat for kasseeftersyn d. 14. november 2016.

2.

Ansøgning fra kommunikationsudvalget om fornyelse af
hjemmesiden (Til beslutning - Bilag 1A og 1B)
Kommunikationsudvalget ansøger om fornyelse af hjemmesiden
www.sctpauls.dk – Prisen udgør kr. 24.600.
REFERAT: Godkendt under forudsætning af, at der også hentes
tilbud fra Church Desk og udvalget efterfølgende vælger den
bedste af de 2 løsninger i forhold til kirkens behov og det
økonomiske råderum. Beløbet dækkes af overskud på konto 6800
Menighedsrådsvalg.

3.

Totalrådgivning til byggesag (Til beslutning - Bilag 2 - eftersendes)
Den oprindelige kontraktsum er større end det fremgår af hidtidig
kontrakt med EplusN arkitektur. Der er derfor forhandlet fornyet
kontrakt som eftersendes. Beløbet foreslås finansieret af
byggesagen.
REFERAT: Ny kontrakt godkendt.

4.

Bevilling af Willow Creek (Til beslutning)
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Menighedsrådet har tidligere bevilget midler til kursusdeltagelse til
Willow Creek Summit. Såfremt der sker tidlig tilmelding kan
kursusgebyret minimeres til mellem 995 og 1.195 kr. pr. deltager.
Forretningsudvalget indstiller at Menighedsrådet medlemmer
tilbydes deltagelse. Beløbet foreslås finansieret af nye
sogneaktiviteter 3003.
REFERAT: Godkendt.
5.

Ansøgning om lagerplads på kirkens loft (Til beslutning)
(Til orientering)

FDF Aarhus 2 har haft medlemsfremgang og rundet 110
medlemmer. Det belaster kredshuset i Ole Rømersgade og giver
pladsproblemer. FDF spørger derfor om tilladelse til at opbevare
materialer på kirkens loft, eller et evt andet sted med pladsen til
det. FDF oplyser, at det drejer sig om "fast materiale", der ikke
medfører risiko udslip af væsker eller andet og at det drejer sig 68 kvm, men at man vil være taknemmelige for enhver mulig plads.
FDF oplyser, at der materialer som benytter sjældent i forbindelse
med lejre og større arrangementer. Forretningsudvalget har ikke
behandlet sagen.
REFERAT: Forslaget blev sendt til afstemning. Under
forudsætning af at området er klart afgrænset og adgangen til
loftet er tilstrækkelig sikker, herunder at kirken ikke pådrager sig
et ansvar ved eventuelle faldulykker stemte følgende for forslaget:
Annette Baldus Vestergaard, Flemming Baatz Kristensen, Georg
Kjeldsen, Peter Morthorst-Jensen, Morten Aagaard, Lisa Iversen,
Anita Holmgaard, Jakob From Søvndal, Erik Møller, Finn Bruun
Ravnsbæk og Karsten Thorlund.
Imod stemte:
Mogens Skjøth og Lona Meisnow.
Følgende undlod at stemme: Johanne Pedersen Markvart,
Karsten Andersen og Henning Dahl.
6.

Opsamling af erfaringer fra menighedsrådets arbejde (Til
beslutning)
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Forretningsudvalget foreslår, at der opsamles erfaringer fra den
forgangne menighedsrådsperiode, herunder i forhold til
prioriteringer af tid på møderne. Har vi brugt vores tid på den
rigtige måde? Erfaringer opsamles af referenten i punkter til
inspiration for det kommende menighedsråd. Tid til punktet 15
minutter.
REFERAT: Levende debat om fordelingen af menighedsrådets
arbejde mellem administrativt, lovreguleret arbejde og debat på
møder om indhold og kirkens liv og vækst.
Gode anbefalinger:
 Husk at overholde mødetidspunkter – både start og slut.
 Husk at bringe det frem, I hver især brænder for – det har
alle glæde af at høre – og det fører måske til nye fælles
initiativer.
 Husk på dem deroppe i kirken – menighedsrådet skal være
stemme for hele menigheden og sognet.
 Tænk over hvordan orientering og kommunikation på
menighedsrådsmøder kan gøres præcis og kort – så der
også bliver tid til at drøfte de store spørgsmål.
7.

Orientering om nyt i byggesagen (Til orientering)
Byggeudvalgsformanden orienterer om stade på byggeriet.
REFERAT: Tidsplanen er skredet ca. 15 arbejdsdage på
nuværende tidspunkt af forskellige grunde.
Der har forekommet tilfælde hvor håndværkere har stoppet
arbejdet, fordi de er blevet bedt om at indstille støjende arbejder dette er ikke i tråd med tidligere aftaler i menighedsrådet. Det er
aftalt, at kun kirkelige handlinger kan medføre stop i arbejder –
dette er fortsat gældende. Peter Morthorst-Jensen minder
medarbejderne om dette.

8.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
8.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
8.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
8.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
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8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9
9.

Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Udvalget drøftet pt. hvordan den store
tilslutning til kirkens koncertaktiviteter kan tænkes
mere sammen med gudstjenesterne. Udvalget
kommer med et oplæg på dette i foråret 2017.
Evt. ny fra Ungdomsudvalget

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

10.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Erik Dybdal Møller orienterede om at han og organist
Thomas Kristian Nielsen har fået udgivet en serie julemotetter på
Wilhelm Hansens Musikforlag. Lørdag d. 17. december kl. 16.00
afholdes en koncert i kirken, hvor motetterne fremføres.
Jakob From Søvndal orienterede om, at han har fået meddelelse
fra stiftet om, at de har godkendt en forhøjelse af hans stilling til
70 % pr. 1. december.
Flemming Baatz Kristensen orienterede om, at han har fået
biskoppens godkendelse til holde katekismusprædikener ved
andentjenester i de kommende kirkeår og at han ligeledes har
fået godkendelse fra biskoppen til at prædike over juleevangeliet
fra Matthæusevangeliet juledag.

11.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk drøfter tab af indskud i J.A.K.
Andelskasse Slagelse i forbindelse med næste formandsmøde.

12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
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13.

Eventuel særlig kommunikation fra Menighedsrådsmødet

14.

Eventuelt (Til orientering)
Georg Hoxer Kjeldsen orienterede om overskridelser på
henholdsvis konto 3101 Kirkebil og konto 6107 Menighedsrådets
studietur. Merforbruget dækkes af midler fra konto 6800
Menighedsrådsvalg.
Karsten Andersen orienterede om et velbesøgt julemarked.
Overskuddet forventes at blive ca. 16-17.000.

15.

Provstiets godkendelse af årsregnskab for 2015 (til orientering)
Menighedsrådet har modtaget brev fra provstiet, der godkender
regnskabet for 2015 uden bemærkninger (orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

16.

Revisionsprotokollat for kasseeftersyn 14. november 2016.
Eftersynet har givet anledning til bemærkning om helt eller delvist
tab af indestående i J.A.K. Andelskasse Slagelse.
REFERAT: Menighedsrådet tager revisorens bemærkning
vedrørende helt eller delvist tab af indskud i J.A.K. Andelskasse i
Slagelse ad notam. Menighedsrådet forventer dog fortsat at tabet
dækkes af Domprovstiet jf. referat fra menighedsrådsmødet 27.
oktober 2016.
Dette er sidste møde i nuværende menighedsrådsperiode.
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.
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