SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 25. juni 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa
Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik
Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal, Hans Henrik
Christensen (medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz Kristensen og Eva Futtrup
Maksten.
Indledning ved Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Orientering om budgetsamråd
(Til orientering – Bilag 1A og 1B)

- Udmelding om provstiudvalgets drifts- og anlægsrammer for Sct.
Pauls Kirke for 2015.
- Orientering om kursus i kristendomsundervisning
- Orientering om opfølgning på provstiets visionsdag
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
Budget behandles på menighedsrådsmødet i august.
Sct. Pauls Kirke har fået en plads i udvalget for kursus i
kristendomsundervisning. Pladsen går i første omgang til Eva Futtrup
Maksten, såfremt hun ikke ønsker at deltage går den til Mogens Skjøth.
3.

Honorar til menighedsrådsformand, kirkeværge, kontaktperson og
kasserer m.fl. (Til beslutning – Bilag 2)
Provstiudvalgene i Aarhus Kommune har fastsat honorarer for 2015 for
menighedsrådsformand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer m.fl.
Det foreslås at honorarerne reguleres i henhold til det maksimale i
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bilaget gældende fra 1/1-2015. Såfremt menighedsrådet godkender
dette fremsendes de beregnede takster til endelig godkendelse i
provstiet.
REFERAT: Godkendt.
4.

Ansøgning om forøgede midler til festugegudstjeneste(Til beslutning –
Bilag 3)

Ungdomspræst Jakob Søvndal ansøger om forhøjelse af bevilling fra
7.000 kr. til 10.000 kr. i forbindelse med festugegudstjeneste
Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse Beløbet
finansieres af konto 3003 - Nye sogneaktiviteter.
REFERAT: Godkendt.
5.

Retningslinjer for frivillige kordegne ved gudstjenester (Til beslutning –
Bilag 4)

Koordinatoren for kordegnefunktionen ved gudstjenesterne har
fremsendt justeret oplæg til retningslinjer. FU indstiller forslaget til
godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
6.

Forslag om inspirationsaften under emnet at være introvert leder
(Til beslutning – Bilag 5)

Anita Holmgaard og Jacob Søvndal foreslår inspirationsaften vedr.
emnet at være introvert leder. Den lille udgift på 400 kr. foreslås
finansieret af konto 3003 - Nye sogneaktiviteter.’’
REFERAT: Godkendt.
7.

Udpegning af personer til deltagelse i bispevielse (Til beslutning – Bilag
6)

Der udpeges to personer til deltagelse i bispevielsen.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk og Lona Meisnow deltager i
bispevielsen.
8.

Forslag fra kommunikationsmedarbejderen om læserundersøgelse
af kirkeblade (Til beslutning – Bilag 7)
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Provstiets kommunikationsmedarbejder ønsker stillingtagen til om
menighedsrådet ønsker, at der indhentes tilbud på en
læserundersøgelse af kirkebladet. Forretningsudvalget foreslår at der
evt. kan indhentes priser på en mindre undersøgelse og at
menighedsrådet derefter kan tage endelig stilling til om rådet ønsker en
sådan undersøgelse.
REFERAT: Menighedsrådet beder kommunikationsudvalget om give
input til provstiets kommunikationsmedarbejder, så der hentes priser
hjem på læserundersøgelse, der er relevant i forhold til Sct. Pauls
Kirkes behov.
9.

Ansøgning fra FDF om deltagelse i Folkemødet (Til beslutning – Bilag 8)
To lokale FDF´ere har ansøgt om dækning af udgifter til
deltagerbetaling på 2 x 1.200 kr. til folkemødet.
REFERAT: Godkendt såfremt ansøger kan dokumentere udgifter. Finn
Bruun Ravnsbæk orienterer ansøger. Eventuelle udgifter dækkes af
konto til Foreningsudgifter, 3002.

10.

Forslag om ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 11.
august grundet forventeligt påkrævet godkendelse af hovedprojekt
(Til beslutning )

Det undersøges om mødet kan holdes i forbindelse med besøget hos
Kirkens Korshær.
REFERAT: Godkendt.

11.

Forslag om renovering af Marselisvej 9 i forbindelse med
forestående præsteskifte. (Til beslutning/orientering)
Biskoppen har anmodet om vurdering af, hvornår præsteboligen,
Marselisvej 9 er klar til indflytning for ny præst. Til dette er
kirkeudvalgsformanden ved at indhente overslag fra arkitekt. Der
forelægger evt. noget på MR-mødet.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk fremsender overslag til provstiet og
ansøger om 5 % midler til renoveringen, samt meddeler stiftet, at
boligen forventeligt er klar til indflytning 1. december 2015.
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12.

Orientering om Julekrybbeprojekt på Ryesgade ved Katolsk Kirke
(Til orientering)
Georg Kjeldsen og Anita Holmgaard orienterer om julekrybbeprojektet
”Jesus i centrum” til kommende julemåned.
REFERAT: Der er god opbakning til projektet fra mange sider – både
katolsk kirke, folkekirker og frikirker.

13.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
13.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
13.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Mogens Skjøth har trykt flere ark med
bønner til stillerummet og vil løbende sørge for, at
holdere fyldes op.
13.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: E+N Arkitekter har meddelt at hovedprojekt
vil foreligge for menighedsrådets godkendelse primo juli.
Karsten Thorlund rundsender projektmateriale pr. mail,
samt bestiller tegningssæt, der vil være tilgængeligt på
kirkekontoret. Hvis medlemmer ønsker eget
tegningssæt, kan det fås ved at kontakte Karsten
Thorlund.
13.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
13.5
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
13.6
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Personalet stiller forslag om flytning af
dueslag til kirkekontoret. Forslaget godkendt med den
bemærkning at personer, der skal have adgang til
dueslaget skal have udleveret en A-nøgle.

13.7

13.8
13.9

Der er indkøbt en pc, der kan anvendes af
foredragsholdere m.m. Kirketjenerne kan være
behjælpelige med opstilling og tilkobling, hvis der er
behov herfor.
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Udvalget holder inspirationsaften 18. august
for besøgsvenner.
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
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14.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Ingen bemærkninger.

15.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

16.

Nyt fra formanden
REFERAT: Stillingen som korshærspræst forventes opslået i august
med henblik på ansættelse til 1. december 2015. Domprovsten vil
udsende nærmere orientering om forløbet.

17.

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

18.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Johanne Pedersen Markvart og Georg Hoxer Kjeldsen
berettede om et meget fint kursus med oplæg ved Iben Tranholm.
Georg Hoxer Kjeldsen opfordrer til at gå sammen om at arbejde med
spørgsmålet om omskæring i forbindelse med den verserende debat.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 11. august 2015 kl.
19.00. Mødet holdes i Kirkens Korshærs lokaler, Nørre Allé 25, 1. sal.
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