SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Flemming
Baatz Kristensen, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart,
Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Mogens Skjødt,
Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg
Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Erik Dybdal Møller, Jakob From Søvndal,
Henning Dahl Madsen (suppleant), Eva Futtrup Maksten (referant)
Afbud: Jørgen Lasgaard, Karsten Thorlund
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10)
REFERAT: Dagsordenen godkendt med den bemærkning af
punkt nr. 6 overflyttes til lukket dagsorden.

2.

Orientering fra provstiets kommunikationsmedarbejder
Provstiets nye kommunikationsmedarbejder Brian Petersen
Ørnbøl præsenterer sig. Endvidere gør menighedsrådet rede for
resultatet af drøftelsen fra forrige møde om brugen af
medarbejderen.
REFERAT: Præsentation af Brian P. Ørnbøl og oplæg ved denne
med særligt fokus på nøgleordene synlighed, samarbejder og
rådgivning.

3.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.30)
3.1. Godkendelse af årsplan for budget og
regnskabsarbejdet (Til beslutning - Bilag 1)
Kassereren har udarbejdet årsplan til budget og
regnskabsarbejdet, som han og forretningsudvalget indstiller til
godkendelse. Årsplanen er som udgangspunkt en videreførelse af
sidste årsplanen fra sidste år – Der er som noget nyt kommet en
tidlig behandling af anlægsønsker. Endvidere et andet tidspunkt
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for godkendelse af budgetændringer til kommende årsbudget. (Til
beslutning – Bilag 1)
REFERAT: Årsplanen godkendt
3.2. Anmodning fra kirkeudvalget om bevilling på kr. 13.000
for merudgift til indkøb af nyt klaver (Til beslutning)
Menighedsrådet har i 2014 bevilget midler til indkøb af klaver –
FU foreslår, at beløbet finansieres i forbindelse med revidering af
budgettet for 2015 på mødet den 26. marts 2015.
REFERAT: Det vedtages, at beløbet finansieres via opsparede
egne midler.
4.

Evaluering af 1-årig forsøgsordning med betalt abonnement
på Kristeligt Dagblad (Til beslutning)
Det blev på mødet i marts 2014 bevilget abonnement på Kristeligt
Dagblad til MR-medlemmer i et år. Personer henvender sig til
Georg Kjeldsen og beløbet finansieres fra konto 61.04. Ordningen
er benytter i begrænset omfang. Men forretningsudvalget indstiller
begrundet i den kirkepolitiske debat herunder bispevalget, at
ordningen forlænges i yderligere et år.
REFERAT: Punktet tiltrådt.

5.

Orientering om fratrædelse af kordegn og opslag af stilling
herunder forhøjelse af ugentligt timetal fra 23 til 25 timer (Til
beslutning)

Forretningsudvalget foreslår, at der nedsættes et ansættelsesudvalg som bemyndiges til at besætte kordegnestillingen.
REFERAT: Ansættelsesudvalget besættes af Finn Bruun
Ravnsbæk, Peter Morthorst-Jensen, Anita Holmgaard, Flemming
Baatz Kristensen samt en medarbejderrepræsentant.
Ansættelsesudvalget bemyndiges af menighedsrådet til at
besætte stillingen.
6.

Orientering fra udvalget om ansættelse af organistassistent
12 timer ugentligt (Til orientering)
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På mødet i januar blev der nedsat et ansættelsesudvalg
bestående af Thomas Kristian Nielsen, Annette Baldus
Vestergaard og Mogens Skjødt – Der orienteres fra udvalget.
REFERAT: Punktet flyttet til lukket dagsorden.
7.

Opsamling på visionsdagen (Til beslutning)
Der afholdes visionsdag fredag den 20. februar 2015. FU foreslår,
at de enkelte udvalg i lighed med sidste visionsdag samler
tankerne fra visionsdagen op og kommer med indstilling til hvad,
hvordan og hvornår der skal arbejdes videre med de enkelte
punkter. Det foreslås at de enkelte udvalg fremlægger materialet
på et møde inden menighedsmødet.
REFERAT: Punktet tiltrådt

8.

Fastlæggelse af dato og form af menighedsmødet (Til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår, at der fastsættes et udvalg til for
afholdelse af menighedsmødet. Udvalget kommer med forslag til
dato og indhold.
REFERAT: Udvalget besættes af Anita Holmgaard og Finn Bruun
Ravnsbæk.

9.

Arbejde med fjernelse af bænke og flygel (Til beslutning)
Menighedsrådet har i maj 2014 drøftet ønske om at fjerne de
øverste bænke i kirken. Kirkeudvalgsformanden har været i
kontakt med den kgl. Bygningsinspektør, som var positiv overfor,
at se et forslag fra menighedsrådet. Det foreslås at kirkeudvalget
arbejder videre med et anlægsønske om at fjerne bænke og
anskaffe et flygel. Forslaget skal ligge klart til mødet i marts eller
april, således at det kan indgå som et anlægsønske til
budgetforslaget for 2016.
REFERAT: Punktet er principbesluttet af et enstemmigt
menighedsråd. Kirkeudvalget arbejder videre med anlægsønsket.

10.

Anlægsønske om brug af kamera og skærme i kirken (Til
beslutning – bilag eftersendes eventuelt )
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Forretningsudvalget foreslår, at menighedsrådet på baggrund af
visionsdagen tager stilling til ønske om, at udarbejde et
anlægsønske til provstiet vedr. kamera og skærme i kirken.
REFERAT: Annette Baldus Vestergaard, Flemming Baatz
Kristensen, Karsten Andersen, Anita Holmgaard, Lisa Jensby
Iversen, Jakob From Søvndal, Finn Bruun Ravnsbæk og Eva
Futtrup Maksten stemmer for forslaget om opsætning af 7-9 faste
skærme i kirken.
Lona Meisnow, Johanne Pedersen Markvart og Mogens Skjødt
stemmer imod forslaget, da det distraherer, forstyrrer, virker uroog stress-skabende samt skader nærværet mellem mennesker.
Peter Morthorst-Jensen, Erik Dybdal Møller og Georg Hoxer
Kjeldsen stemmer hverken for eller imod forslaget. Georg Hoxer
Kjeldsen er dog positiv indstillet overfor forslaget om skærme i
kirken, men ønsker ikke 7-9 skærme i kirken.
11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Stor succes ved ferniseringen af udstillingen ”Troens
ord”
11.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
11.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
11.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
11.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Hans Henrik Christensen bemander kirkekontoret
frem til 1. april 2015. Jakob Sheppard Hermann har i samme
periode fuld tid som kirketjener. Jakob From Søvndal afløser
ligeledes enkelte dage på kirkekontoret.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
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REFERAT: Flemming Baatz Kristensen mindede om
påskeaftensmesse d. 4. april.
Jakob From Søvndal orienterede om studenter-julegudstjeneste i
Vor Frue Kirke samt ”Rock the Church” (koncert) for konfirmander
og teenagere i Ungdomskirken d. 14. marts.
Erik Dybdal Møller orienterede om anskaffelse af LEGO til brug
ved minikonfirmand-undervisningen og opfordrer til brug af dette.
14.

Nyt fra formanden
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om møde med
provsten ang. puljemidlerne, samt at der er givet tilladelse til udlån
af kirken til fotografstuderende.

15.

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

16.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Mogens Skjødt orienterede om indkøb af personlig
gave til præsterne i form af 4 stk. Martin Luther Playmobile-figure.
Finn Bruun Ravnsbæk har indgået en aftale om en ny
kopimaskine, som vil give kirken en årlig besparelse.
Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om fremgang i byggesagen.
Karsten Andersen bragte en tak fra Støtteforeningen for midler,
der var givet til netop afholdt nytårskur.

Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i
Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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