SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
Der vil forud for mødet kl. 18.00 til 18.50 være præsentation af Sct. Pauls
Kirkes økonomi særligt rettet for nye medlemmer – men alle er
velkomne. (Dørene åbnes for det ordinære MR-møde kl. 18.50.)
Indledning ved Erik Dybdal Møller
1.

Godkendelse af dagsorden (kl. 19.10).

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15 – 20.15)
2.1. Godkendelse af årsregnskab for 2016 (Til beslutning – Bilag 1 eftersendes)

Der afsættes 30 minutter til gennemgang af årsregnskabet og 30
minutter til spørgsmål.)
Der foreligger udkast til årsregnskab fra regnskabsførerkontoret. Når
der ses bort fra renter på anlægsaktiver udviser regnskabet et overskud
på kr. 40.315,17, mod et budgetteret underskud på 125.000 kr.
Forretningsudvalget og kassereren indstiller udkastet til godkendelse.
2.2. Godkendelse af regnskabsinstruks kl. 20.25 - 20.30 (Til beslutning
– Bilag 2 – eftersendes)

Regnskabsinstruks indstilles til godkendelse.
3.

Bevilling af tilskud til mandagsfællesskabet kl. 20.30 – 20.35 (Til
beslutning)

Mandagsfælleskabet ansøger 5.000 kr. til 25 stk. sangbøger ”Sange og
salmer. Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse. Beløbet
finansieres af konto 3002 Foreningsansøgninger.
4.

Ansøgning fra organisten om koristmedvirken i CD fra
Domprovstiet kl. 20.35-20.40 (Til beslutning – Bilag 3)
Provstiet har bevilget midler til en fælles CD i forbindelse med Lutheråret med kormusik fra de enkelte kor i domprovstiet. Det fordrer dog at
de enkelte kirker selv afholder lønudgifter til koristerne i forbindelse med
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indspilningen. Organist Thomas Kristian Nielsen har opgjort Sct. Pauls
Kirkes udgifter til 24.370,56.
Forretningsudvalget indstiller at bevillingen imødekommes og foreslår at
midlerne finansieres af det opsparede fra regnskabsåret 2016.
5.

Supplerende medlem til diakoniprojekt - Kl. 20.40 (Til

beslutning)

I efteråret nedsatte MR et diakoniprojektudvalg, der skal komme med
en indstilling til MR om et nyt diakoniprojekt i 2017. Jakob Søvndal,
Morten Aagaard og Georg Kjeldsen kom i udvalget. For at opsamle
indsigt var hele MR inviteret på PovertyWalk i Aarhus i november.
Udvalget mødtes i begyndelsen af januar og er i gang med nogle
sonderinger. Bl.a. spørger vi gennem Jakob Søvndal ”Sct. Pauls Unge”
om der er mulighed for et samarbejde mellem de unge her og et
diakoniprojekt i Sct. Pauls Kirke. Jakob melder tilbage. Så snart
udvalget har en melding, går udvalget videre med drøftelsen. Udvalget
foreslår en udvidelse med en repræsentant fra omsorgsudvalget. MR
hører fra os, når vi har udarbejdet et forslag.
6.

Ændret prioritering af behandling af mødepunkter - Kl. 20.45-20.50
(Til beslutning)

Forretningsudvalget blev på mødet i januar anmodet om at komme med
oplæg til forslag om uddelegering af flere opgaver til
udvalg/medarbejdere med henblik på at forkorte møderne og sikre
mødetidsoverholdelse.
Forretningsudvalget foreslår at orienteringspunkter i fremtiden
forelægges skriftligt. (Reglen kan i enkelte tilfælde fraviges)
For det andet ønsker forretningsudvalget at gennemgå seneste 2 års
referater med henblik på evt. at foreslå punkter der kan uddelegeres.
7.

Orientering/drøftelse af besøgstal til gudstjenester og andre
kirkelige aktiviteter - Kl. 20.50 - 21.05 (Bilag 4 Gudstjenester, Bilag 5
Koncerter, Bilag 6A-6E Aktiviteter som Kirke og kulturmedarbejder har
optællingsansvar for, Bilag 7 Aktiviteter som Sognemedhjælper har
optællingsansvar for.
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Forretningsudvalget foreslår at nøgletallene tjener som baggrund for
drøftelse på visionsdagen, samt som evt. baggrund for omprioriteringer
i budgettet.
8.

Forberedende budgetsamråd og prioriteringer i 2018 kl. 21.05 21.10 (Til drøftelse)
Der har været afholdt forberedende budgetsamråd i provstiet. I
forlængelse heraf er repræsentanter fra Sct. Pauls Kirke (kasserer og
formand) indkaldt til møde med domprovstiet den 8. marts kl. 18.00. På
mødet kan menighedsrådet fremkomme med tidlige budgetønsker til
budget 2018 og frem. Formanden foreslår at der bla. peges på
forlængelse af puljemidler til organistassistent/ungdomspræst.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
9.2
Evt. nyt fra Børneudvalget
9.3
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
9.4
Evt. nyt fra Koncertudvalget
9.5
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
9.6
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
9.7
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
9.8
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
9.9
Evt. nyt fra Byggeudvalget

10.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)

12.

Nyt fra formanden (til orientering)

13.

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

14.

Eventuelt (til orientering)

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 30. marts kl. 19.00
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