SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 18.30 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Britta Toft, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg
Hoxer Kjeldsen, Peter Morthorst-Jensen, Jakob From Søvndal, Amalie Bach Dybdal
(referent), Morten Aagaard, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Peter Kalstrup, Tomas
Kristian Nielsen (medarbejderrepræsentant)
Afbud: Filip Kruse Christensen, Flemming Baatz Kristensen, Annette Eriksen

Indledning ved Erik Dybdal Møller
1.

Godkendelse af dagsorden (18.40).

Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 18.45)
2.1 Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2018 (øvrig
drift) (til beslutning – bilag 1A og 1B)
Problemer med Kirkeministeriets nye lønsystem har medført at
det ikke har været muligt at trække den vanlige kvartalsrapport.
Kvartalsrapporten vedrører således alene udgifter der ikke er løn.
De kontoansvarlige bedes inden menighedsrådsmødet gennemgå
deres respektive konti. Hvis der er bemærkninger til kontiene,
herunder om udgifter/indtægter kan holdes inden for budgettet
bedes bemærkninger meddelt kassereren forud for mødet.
Forretningsudvalget indstiller kvartalsregnskabet til godkendelse
med bemærkning om at menighedsrådet grundet fejl i
kirkeministeriets lønsystem ikke har mulighed for at gennemgå
forbrug på kirkens lønkonto.

Referat: Med ovennævnte bemærkning ang. lønsystemet
godkendes kvartalsrapporten fra 1. kvartal 2018.
2.2 Godkendelse af driftsbudget for 2019 (Til beslutning, bilag 2, 3, 4
og 5)

Oplæg til budgettet for 2019 fra kassereren samt
forretningsudvalget.
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Der er vedlagt:
- Bilag 2 - budgetudkast til driftsbudgettet for 2019 og overslag i
årene frem. Endvidere foreslår forretningsudvalget at
Menighedsrådet ansøgerom 100.000 kr. årligt i en pulje til
dækning af udgifter til videreførelse af diakonisatsning herunder
Sct. Pauls Café.
- Bilag 3 – Lønbudget for 2019 (Bemærk virkninger af
overenskomst kun anslået)
- Bilag 4 – Budgetønsker fra organist
Referat: Driftsbudgettet i henhold til regnearket godkendes med
den ændring, at konto 3602 forhøjes med 8.000 kr. og til gengæld
reduceres konto 3003 med 8.000 kr. i 2019.
2.3 Godkendelse af anlægsønsker for budget 2019 (Til beslutning
– Bilag 5A, 5B og 5C)

Der foreslås følgende anlægsarbejder:
Anlægsønsker:
- Nye Stole i sognehus kr. 566.200,- (kr. 420.000,- delvis
bevilget i 2020) – tidligere fremsendt.
- Ovenlysvinduer og fuger Kirke sognehus: kr. 500.968,75
(inkl. moms) - Bilag 5A
- Renovering af prædikestol, lydhimmel, knæfald og altertavle
med Paulusbillede 1.474.156,25 kr. inkl. moms (beregnes
nærmere når der foreligger udtalelse fra Nationalmuseet om
udførelse af restaureringen. Bilag 5B
- Nye hynder til bænke i kirke: kr. 235.875,- Bilag 5C
Referat: Anlægsønsker godkendt.
2.4 Godkendelse af målsætninger for 2019 (Til beslutning, bilag 6)
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Der er udkast til Sct. Pauls Kirkes målsætninger og særlige
indsatsområder for 2019. Det er en videreførelse af målene for
2018.
Referat: Målsætningerne godkendes.

3.

Ansættelse af ny medarbejder til stillingen som kirketjener/
administrativ medarbejder (Til beslutning)
Der er tidligere nedsat et ansættelsesudvalg bestående af
kontaktperson, formand, næstformand, kirkeudvalgsformand samt
den kirkebogsførende sognepræst. Efter ansøgningsfristens udløb
er der ca. 115 ansøgere til stillingen.
Forretningsudvalget indstiller at formand og kontaktperson på
baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling bemyndiges til at
ansætte en person til stillingen, herunder indgå lønaftale med den
faglige organisation i forbindelse med ansættelsen.

Referat: Formanden og kontaktpersonen bemyndiges til at
ansætte person til stillingen.
4.

Antal altergæster, kirkegængere, koncertgæster samt børne,
ældre og diakonale aktiviteter (kl. 20.00) (Til drøftelse – Bilag 7, 8, 9,
10A og 10B)

I lighed med tidligere år er antallet Kirkegængere og altergæster
opgjort. Det viser en stigning i antallet af kirkegængere på 6,2 pct.
til 13.278. Antallet af altergæster er uændret.
I forhold til koncertgængere har der i 2017 været 8.325
koncertgængere, hvilket udgør et mindre fald i antal besøgende i
forhold til rekordåret 2016. Faldet skyldes bl.a., at der er sket en
begrænsning i det maksimale antal koncertgængere pr. koncert.
Sognemedhjælper samt Kirke- og kulturmedarbejder har ikke
sammenlignelige tal fra tidligere år fra deres aktiviteter. (diakonale
aktiviteter, aktiviteter for børn samt aktiviteter for ældre). Der ses
et samlet besøgstal på i størrelsesordenen ca. 5.000 deltagere.
Forretningsudvalget foreslår at punktet anvendes til
baggrundsinformation samt til drøftelse på menighedsrådsmødet.
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Referat: Menighedsrådet glæder sig over, at antallet af
kirkegængere er steget. I forhold til koncertgængerantallet glæder
vi os fortsat over det høje niveau. Ressourcerne omkring
kirketjenertimer i den forbindelse tages op på fælles møde med FU
og koncertudvalget for at finde en ramme omkring
koncertomfanget. Kontaktpersonen forespørger, om alle
dåbsgudstjenester indgår i statistikken.

5.

Drøftelse af form og indhold for menighedsrådsmøder (kl.
20.15) (til beslutning/efterretning – bilag 11)
Menighedsrådet besluttede i marts 2017 at orienteringspunkter
fremadrettet skulle forelægges skriftligt med henblik på. at sikre
mødetidsoverholdelse. Det er lykkedes at afslutte alle åbne møder
rettidigt (senest 21.45). Det blev endvidere besluttet at gennemgå
seneste 2 års referater med henblik på. at foreslå at punkter evt.
kan uddelegeres. Der foreligger nogle overvejelser fra Georg
Kjeldsen - bilag 10.
Forretningsudvalget foreslår, at der tages en runde blandt
menighedsrådsmedlemmerne, hvor de enkelte medlemmer får
mulighed at give bud på om man ønsker noget anderledes i
forhold til menighedsrådsmøderne.

Referat: Punktet udsættes til næste møde.

6.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat: Ingen bemærkninger
7.

Eventuelt (kl. 20.45) (til orientering)

Referat:
- Korshæren vil gerne forære medlemmer af MR den
nyudgivne bog om korshæren gennem 100 år.
- Mandag d. 30 er der afskedsreception for Hans Henrik i
Sognehuset.
- Filip Kruse Christensen er blevet far til Jakob. Annette
Baldus Vestergaard sender en hilsen fra MR til familien.
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- David Peter Smidt er tilbage fra barselsorlov.
- Finn Bruun Ravnsbæk skriver ud omkring en dato for
fernisering af kunstværket af Vibeke Lawaetz i passagen
mellem sognehuset og kirken.
Næste menighedsrådsmøde er mandag den 7. maj 2018 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
Mødet sluttede kl. 20:30.
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