SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

Mandag den 26. marts 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk; Peter Morthorst-Jensen; Mogens
Skjøth; Georg Hoxer Kjeldsen; Annette Baldus Vestergaard; Annette
Eriksen; Karsten Andersen; Britta Toft (referent); Filip Kruse
Christensen; Peter Kalstrup; Flemming Baatz Kristensen; Morten
Aagaard; Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant).
Afbud fra: Erik Dybdal Møller; Amalie Bach Dybdal; Lona Meisnov;
Jakob From Søvndal.
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Godkendt
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Godkendelse af regnskabet for 2017 (Til beslutning – Bilag 1)
På mødet i marts blev regnskabet for 2017 gennemgået og
foreløbigt godkendt. Regnskabet er derefter tilrettet i forhold til
anlæg, indtastet og indsendt til provstiet.
Forretningsudvalget indstiller at menighedsrådet godkender
årsregnskabet for 2017 med identifikationslinjen Sct. Pauls Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 41907711 Regnskab 2017, Afleveret 1203-2018 09:39
2.2. Køreplan budget 2019 (Til beslutning)
Menighedsrådet drøfter køreplan for budgettet 2019. Herunder
drøftes forslag til anlægsønsker for 2019 (se punkt 3 og 7). I
henhold til køreplanen skal ønsker til driftsbudgettet for 2019
sendes til kassereren senest 6. april 2018.
03-

Referat: Regnskab 2017 godkendt. Køreplan for budget 2019 vedtaget.
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3.

Godkendelse af synsprotokoller (kl. 19.25) (Til beslutning - bilag 2A,
2B, 2C)

Kirkeudvalget har sammen med bygningssagkyndig Michael
Klinge foretaget syn af Kirke- og Sognehus. Synsprotokol med
bilag indstilles af forretningsudvalget til godkendelse.
Kirkekontoret lægger efter menighedsrådsgodkendelse materialet
på DAP til provstiet.
Referat: Synsprotokoller tages til efterretning og godkendes.
4.

Regler for lån af Sct. Pauls Kirkes Sognehus (kl. 19.30) (Til
beslutning – bilag 3 Gamle regler)

Menighedsrådet har i 2016 vedtaget de gældende regler om udlån
af sognehus hvorefter folkekirkelige organisationen kan låne
sognehuset uden særskilt tilladelse fra Menighedsrådet. Det
indstilles, at menighedsrådet arbejder videre med et forslag om
mulighed for begravelseskaffe evt. arrangeret i samarbejde med
støtteforeningen. Endvidere indstilles det, at der åbnes op for
udlån til personale og menighedsrådsmedlemmer i forhold til
fejring af jubilæer, runde fødselsdage og evt. barnedåb mv.
Menighedsrådsmedlemmer kan enten selv rengøre eller betale kr.
750 for rengøring. Det indstilles at forretningsudvalget
bemyndiges til at færdiggøre bookingreglerne.
Referat: Flemming Baaatz Kristensen foreslog, at der også skulle
åbnes op for receptioner efter bryllupper om lørdagen.
Forretningsudvalget bemyndiges til at arbejde videre med
reglerne herfor. Forslaget skal forelægges til godkendelse igen i
menighedsrådet.
5.

Rensning af orgel (kl. 19.40) (til beslutning/efterretning) I forbindelse
med om og tilbygningen til Sct. Pauls Kirker er der opstået en
forsikringshændelse der har medført behov for rensnings af orgel.
Dette betyder at kirkens lukkes på hverdage fra 5. til 23.
november 2018. Der kan ikke tages begravelse/bryllupper ind i
dette tidsrum.

Referat: Karsten Andersen undersøger, om der er taget højde for
korshærsgudstjenesten om onsdagen. Karsten Andersen giver
besked til Morten Aagaard. Godkendt.
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6.

Bekræftelse af menighedsrådets beslutning om indvendig
maling af kirken, koncertrum med stole, skærme og lyd (kl.
19.45) (til beslutning – bilag 4A og 4B – Endvidere eftersendes bilag 4C –
fornyet projektforslag)

Menighedsrådet besluttede på sit møde den 31. oktober 2017 et
projekt for indvendig maling af kirken, koncertrum med stole,
skærme og lyd. Menighedsrådet vedtog at fremsende forslaget til
provstiudvalget der har foranlediget møde den 18. januar 2018
med Kongelig Bygningsinspektør, Nationalmuseet, Aarhus Stift og
Aarhus Domprovsti.
Der er på den baggrund udarbejdet mødereferat samt udtalelse
fra nationalmuseet.
På baggrund af fællesmødet den 18. januar 2018 blev følgende
konkluderet i vedlagte skrivelse vedr. farver på bænke/stole:
”Både Nationalmuseet og den Kgl. bygningsinspektør opfordrede
menighedsrådet til at beholde ådringen, da kirkens farvesætning
er flot afbalanceret og typisk for en kirke fra den tid.
Menighedsrådet kan i stedet retouchere stolestaderne med
efterfølgende lakbehandling. Den mørke bund i kirken er vigtig, da
en mørk bund skaber ro i kirken og er tidstypisk for kirken.
Nationalmuseet har herudover ingen holdning til farvesætningen,
blot den er i harmoni med rummet. Den kgl. bygningsinspektør
fortalte, at af de bemalede bænke, var den mørkeblå den bedste,
da man med den farve fortsat vil have en mørk bund. Man kan
overveje at supplere farven med forgyldninger.”
Efter nærmere undersøgelse konkluderede Nationalmuseet i brev
af 15. marts 2017 følgende:
”Stoleværkets ådring har store skader og slitage og det vil blive
meget bekosteligt at reparere ådringen. Da den skønnes ikke at
være den oprindelige fra 1880erne og resten af interiøret ikke
længere står som i 1880erne, vurderes den ikke at være af så stor
værdi, både antikvarisk og kvalitetsmæssigt, at den skal bevares.
Den kan bedre genådres eller nymales i nye farver, sidstnævnte
hvilket er menighedsrådets ønske. Inden overmaling skal
nuværende ådring dokumenteres ved digitale billeder i god
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kvalitet, som skal sendes til Nationalmuseets Antikvarisk
Topografisk Arkiv via Kirkekonsulentfunktionen.”
Nationalmuseets og Den Kongelige Bygningsinspektørs
ændringer er nu indarbejdet i projektforslaget. Ændringerne
vedrører beslutning om front til første bænkerække og i 0forhold til
farvevalg af bænke, at der nu isættes guldudsmykning på hver
roset.
Forretningsudvalget foreslår at projektforslaget vedtages og at
stole og stolebænke males mørkeblå dog med forgyldninger af
rosetterne på bænkenes gavle. Såfremt det reviderede forslag
vedtages fremsendes det til Aarhus Stift via Aarhus Domprovsti til
godkendelse.
Referat: Der blev stemt om mørkeblå med gylden roset:
For 8: Flemming Baatz Kristensen, Karsten Andersen, Morten Aagaard,
Georg Hoxer Keldsen, Peter Morthorst-Jensen, Annette Eriksen,
Britta Toft, Finn Bruun Ravnsbæk.
Imod 3: Annette Baldus Vestergaaard, Filip Kruse Christensen, Mogens
Skjøth med bl.a. den begrundelse, at den mørkeblå farve bliver for
mørk og at den grå farve magen til pulpituret vil give en større
sammenhæng i rummet.
Hverken for eller imod: Peter Kalstrup
Menighedsrådet understregede, at de ønsker renoveringen
gennemført så hurtigt som muligt og uafhængigt af, om provstiet
bevilger midler til renovering af prædikestol mv.
7.

Ansøgning om tillægsbevilling til restaurering af prædikestol
og himmel (kl. 20.10) (Til beslutning – Bilag 4B)
I forbindelse med nationalmuseets besigtigelse af Sct Pauls
Kirkes renoveringsprojekt i januar har Nationalmuseet konstateret
at Prædikestol og Himmel er beskadiget og bør renoveres. Denne
renovering har dog ifølge telefonisk oplysning fra Nationalmuseet
ikke opsættende virkning i forhold til punkt 6 på denne dagsorden.
Det indstilles at Nationalmuseet indhentes til denne
registreringsopgave. Endvidere indstilles det at der indhentes
overslag på istandsættelse af prædikestol, Himmel, alterbillede og
alterskranke således at disse anlægsønsker kan indgå i
budgetforslaget for budget 2019.
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Referat: Godkendt.
8.

Ansøgning om midler til diakoniprojekt fra provstiets
diakonipulje (kl. 20.25) (til beslutning - eftersendes – bilag 5)

Referat: Morten Aagaard og Finn Bruun Ravnsbæk skriver
ansøgningen igennem, retter den til og fremsender den til
provstiet.
9.

Ideer til menighedsmøde (kl. 20.35) (beslutning – bilag 6)
Menighedsrådet har nedsat et udvalg bestående af Annette
Eriksen, Morten Aagaard, Simon Bakbo og Georg Kjeldsen der
har arbejdet med oplæg til ideer til menighedsmødet. Georg
Kjeldsen og Morten Aagaard komme med et lille oplæg og der er
efterfølgende kort drøftelse af punktet om beslutning for videre
arbejde med ideerne.

Referat: Menighedsrådet gav positive tilkendegivelser vedr. at arbejde
videre med forslaget.
10.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP
(kl. 20.45)

Referat: Britta orienterede om, at Kirsten Steensig har ønsket at
stoppe som vikar for kirkebogsføring. Hun takker menighedsrådet
for 3 gode år.
11.

Eventuelt (kl. 20.55) (til orientering)

Referat:
Karsten Andersen orienterede om, at kirkens fjernlager skal
Tømmes. Vor Frue vil gerne aftage et skrivebord. Øvrige effekter
Gives til genbrug.
Mogens Skjøth orienterede om den nye kunstner, der udstiller i
sognehuset. Det bliver en løbende udstilling, hvor billederne udskiftes
kontinuerligt.

Mødet sluttede kl. 21.00
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Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 24. april 2018 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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