SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Peter Kalstrup, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Mogens Skjøth, Georg Hoxer Kjeldsen, Morten Aagaard, Flemming
Baatz Kristensen, Britta Toft, Filip Kruse Christensen, Annette Baldus
Vestergaard, Peter Morthorst-Jensen, Thomas Kristian Nielsen
(medarbejderrepræsentant) og Erik Dybdal Møller Annette Eriksen (referent).
Afbud: Amalie Bach Dybdal og Jakob From Søvndal.
1.suppleat Simon Bakbo og 2.suppleant Line Grønbæk Andersen er begge
indkaldt men havde ikke mulighed for fremmøde.
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen (19.00 i sognehuset)

1.

Godkendelse af dagsorden

REFERAT: Dagsorden godkendt – dog blev numrene til
dagsordenspunkterne korrigeret.

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1 Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2017 (til beslutning –
bilag 1A og 1B)

Alle kontoansvarlige bedes inden menighedsrådsmødet gennemgå
deres respektive konti, og hvis der er bemærkninger til kontiene,
herunder om det kan holdes inden for budgettet. Bemærkninger bedes
meddelt kassereren forud for mødet. Forretningsudvalget indstiller
kvartalsregnskabet til godkendelse.
REFERAT: Kvartalsrapporten blev godkendt. Den videresendes via den
daglige koordinator til kassererkontoret.
2.2 Godkendelse af driftsbudget for 2018 (Til beslutning, bilag 2, 3, 4 og 5)
Oplæg til budgettet for 2018 fra kassereren samt forretningsudvalget.
Der skal samtidig ske drøftelse af evt. ændringer til listen over
budgetansvarlige.
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Der er vedlagt:
- Bilag 2 - budgetudkast til driftsbudgettet for 2018 (inkl. tal fra 2016 og
2017).
- Bilag 3 – Lønbudget for 20187
- Bilag 4 – Budgetønsker7
- Bilag 5 – Forudsigelse om tilskuddet fra provstiet i de kommende år
REFERAT: Menighedsrådet har på dagens møde godkendt budget for 2018.
Budgettet indtastes og fremsendes til provstiet. Den fremkomne
identifikationslinje tages med til næste menighedsrådsmøde hvor budgettet
godkendes igen.
2.3 Godkendelse af anlægsønsker for budget 2018 (Til beslutning – Bilag
4)

Der foreslås følgende anlægsarbejder:
Optimering af teleslynge og lydkvalitet i kirkerummet:

336.000 kr.

Nyt stabelbare stole til sognehus

452.940 kr.

Industribageovn

54.200 kr.

AV- udstyr

42.500 kr.

Arkitektprojekt for ovenlys i sognehus

50.000 kr.

REFERAT: Menighedsrådet godkendte anlægsønskerne som har på dagens
møde godkendt budget for 2018. Budgettet indtastes og fremsendes til
provstiet. Den fremkomne identifikationslinje tages med til næste
menighedsrådsmøde hvor budgettet godkendes igen.
2.3 Godkendelse af målsætninger for 2018 (Til beslutning, bilag 6)
Der er udkast til Sct. Pauls Kirkes målsætninger og særlige
indsatsområder for 2018. Det er en videreførelse af målene for 2017.

Menighedsrådsmøde torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT: Menighedsrådet godkendte målsætningerne.

3.

Forslag til indretning af nye kontorrum mv. (Til beslutning, bilag 7) (kl.
20.45)
Menighedsrådet har senest i forbindelse med vedtagelse af regnskabet
for 2016 besluttet, at der ud af det akkumulerede overskud afsættes
690.356,44 kr. til afledte udgifter i forbindelse med nybyggeriet.
Formandet for byggeudvalget anbefaler at der ansøges om 325.000 kr.
til kontormøbler, persienner og lamelgardiner. Endvidere ansøges om
25.000 kr. til indretning af kontorlokalet ved sognehuset med møbler
særligt med henblik på børneaktiviteter. Forretningsudvalget anbefaler,
at der anvendes de ansøgte 350.000 kr. af det akkumulerede overskud
såfremt beløbet ikke kan finansieres inden for byggesummen. Det
foreslås at byggeudvalget for om- og tilbygnings af sognehus
bemyndiges til at foretage indkøbene.

REFERAT: Menighedsrådet godkendte forslaget.
4.

Eventuelt (til orientering) (kl. 21.00)

Mødet blev afsluttet kl. 21.38.
Næste menighedsrådsmøde afholdes mandag den 15. maj kl. 19.00
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