SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Annette
Baldus Vestergaard, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Lisa Iversen,
Mogens Skjøth, Erik Dybdal Møller, Jakob Sheppard Hermann
(medarbejderrepræsentant), Georg Hoxer Kjeldsen, Jakob From
Søvndal, Flemming Baatz Kristensen, Henning Dahl og Anita
Holmgaard (referent).
Afbud: Peter Morthorst-Jensen, Karsten Thorlund og Morten Aagaard
Indledning ved: Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsordenen blev godkendt

2.

Dækning af tab fra Andelskassen JAK-Slagelse (til orientering)
Menighedsrådet har hidtil som følge af revisionspåtegning, hvor
revisorerne har henvist til indskydergarantiens maksimum forsøgt
at sprede kirkens opsparing mest muligt. I efteråret 2015 gik
Andelskassen JAK-Slagelse konkurs. – Tabet er endnu ikke
endeligt opgjort. Sankt Pauls Kirke har via Aarhus Stift forelagt
sagen for kammeradvokaten. Denne har i skrivelse fra august
2016 meddelt, at kirkerne ikke er dækket af indskydergarantien.
Dette er i modstrid med gældende vejledning fra Kirkeministeriet
samt revisorernes påtegning. Provstiudvalget har derfor
tilkendegivet over for Sct. Pauls Kirke, at man dækker kirkens tab.
REFERAT: Formanden blev takket for sit store arbejde med at
sprede kirkens kapital, som har indbragt gode renter de sidste år.
Georg rejser sagen i provstiet og opmuntrer dem til at søge
erstatning.
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Kirkens midler, som ikke er bundet, er flyttet til såkaldt sikre
banker (SIFI). Et bundet indskud som først udløber om halvandet
år flyttes til en SIFI-bank med mindre dekort.
3.

Ansøgning om bidrag samt aktiviteter fra julekrybben på
strøget ”Jesus i centrum” (Til beslutning – Bilag 1)
I lighed med sidste år er der taget initiativ til etablering af en
julekrybbe på Strøget. Initiativtagerne ansøger om et bidrag på
6.000 kr. Endvidere forespørges om Sct. Pauls Kirke ønsker at
bidrage med arrangementer i julekrybben, samt om kirken ønsker
at indgå i Danmarks største luciaoptog den 13. december 2016.
Forretningsudvalget indstiller at ansøgningen tilskud
imødekommes og at midlerne finansieret fra konto 3002 –
Foreningsaktiviteter. Endvidere indstilles at
sognemedhjælper/organist/ kirke og kulturmedarbejder udpeger
en aktivitet der kan foregå ved krybbespillet.
Endelig foreslås at sognemedhjælper/ kirke- og kulturmedarbejder
forespørger 3. klasserne fra Frederiksbjerg Skole og
Forældreskolen om at indgå i Luciaoptoget.
REFERAT: Der bevilges 6000 kr. Finn Bruun Ravnsbæk sørger
for at pengene overføres.
Erik Møller og Flemming Baatz Kristensen kontakter henholdsvis
Forældreskolen og Frederiksbjerg Skole og deres kor og
opmuntrer til, at børnene i 3. og 4. klasse deltager i luciaoptoget.

4.

Ansøgning om støtte til inspirationskonference i Aarhus
vedr. med temaet ”Den gode integration” (Til beslutning - Bilag 2A,
2B og 2C)

Forretningsudvalget indstiller, at der bevilges det ansøgte beløb
på kr. 2.000 til konferencen. Beløbet foreslås finansieret af konto
3002 – Tilskud til foreninger.
REFERAT: Punktet er tiltrådt. Finn Bruun Ravnsbæk sørger for at
pengene overføres.
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5.

Ansøgning om bidrag til musikindspilning til gruppen På Vej
(Til beslutning - Bilag 3)

Et band med tilknytning til Bykirken ansøger om tilskud til
musikindspilning af 5 kristne sange og salmer.
Da der er tale om en donation uden tilknytning til aktiviteter i Sct.
Pauls Kirke og da der ikke tilbydes nogen modydelse i form af
koncert eller lignende, indstiller forretningsudvalget forslaget til
afslag.
REFERAT: Ansøgningen blev afvist med ovenstående
begrundelse. Finn Bruun Ravnsbæk meddeler afslaget til
gruppen.
6.

Fastsættelse af ny mødedatoer (Til beslutning - Bilag 4)
Som følge af at konstituering af det nye menighedsråd skal være
på plads inden 1. søndag i advent foreslås, at
menighedsrådsmødet fremrykkes fra tirsdag den 29. november til
mandag den 21. november 2016. Det nye menighedsråd mødes
17.30 til 19.00 og det gamle menighedsråd mødes fra 19.30 til
21.30. Der vil være mad kl. 19.00 – 19.30.
REFERAT: Punktet er tiltrådt.

7.

Opsamling fra menighedsmødet søndag den 20. september
ved udvalget (Til beslutning – Bilag 5)
Referat fra Menighedsmødet vedlægges med henblik på
godkendelse og evt. videre opfølgning.
REFERAT: Menighedsmødet var velbesøgt. Det er godt med et
indslag som f.eks. Cantoriet. Referatet er godkendt og der kom
ikke kommentarer, som kræver videre opfølgning.

8.

Opfølgning på punkt om diakonisatsning ved Sct. Pauls Kirke
(Til beslutning)

Menighedsrådet har på initiativ fra Georg Kjeldsen i maj 2016
drøftet mulighed for ny diakonisatsning i Sct. Pauls Sogn.
Provstiudvalget har bevilget 50.000 kr. til hvert sogn i 2017 til
formålet. Menighedsrådet har drøftet en byvandring mhp. diakoni.
Der fastlægges evt. en dato på vandringen.
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REFERAT: Vi foreslår den 1., 2. eller 9. november kl. 16.30.
Morten Aagaard sørger for en guide. Povertywalk’en varer ca. to
timer. Det gamle og nye menighedsråd, medarbejdere samt
menighedsplejen inviteres. Finn Bruun Ravnsbæk inviterer.
Georg Hoxer Kjeldsen og Morten Aagaard bedes komme med et
input til diakonisatsningen på menighedsrådsmødet i januar 2017.
9.

Orientering om nyt i byggesagen (Til orientering)
Byggeudvalgsformanden orienterer om stade på byggeriet.
REFERAT: Byggeriet følger overordnet tidsplanen.
Der er rejst fundamenter på vestsiden af kirken. Der skal støbes
på fredag. Træskeletterne til sidebygningerne forventes rejst
primo oktober. Der er en stoppet spildevandsledning ved fortovet.
Karsten Andersen undersøger, om det er kirkens eller
kommunens ledning. Der vil sidst i oktober blive udført meget
støjende arbejde ved østsiden af kirken.
Der skal trækkes ledninger i depotrummet, så kasserne oven på
skabene skal flyttes senest 1. oktober.

10.

Orientering fra udvalg i anledning af faldende dåbstal (Til
orientering – Bilag 6 - eftersendes).
Udvalget orienterer.
REFERAT: Kirke- og kulturmedarbejderen har i forbindelse med
sin efteruddannelse beskæftiget sig med emnet.
Det er væsentligt, at der i indsatsen for at få flere børn døbt,
tænkes både teologi, sociologi, psykologi, pædagogik og
kommunikation ind. Udvalget foreslår, at præsterne skriver lidt på
hjemmesiden om, hvorfor det er en god ide at få sit barn døbt.
Det foreslås at præsteudvalget indhenter referat fra landsmødet
om dåb i Helsingør den 17. september 2016.
Præsteudvalget har fået input fra mødre om, hvad de tænker om
kirkens kommunikation omkring dåb.
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Præsterne kommer med et forslag til det videre arbejde med
sagen til et af de næste menighedsrådsmøder.
11.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der planlægges en sogneaften med foredrag om
kunsthistorie ved Mogens Skjøth. I sognehuset er der udstilling
som repræsenterer kunsthistorien.
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget

REFERAT: Johanne Markvart Pedersen har modtaget en mail
hvori der udtrykkes glæde over fyraftensgudstjenesterne.
11.7

Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget

REFERAT: Provstiets kommunikationsmedarbejder har lavet en
lille profilfilm om de forskellige kirker i vores provsti. Den ligger på
Sct. Pauls Kirkes hjemmeside.
Flemming Baatz Kristensen har set Københavns Domkirke med
elektronisk tavle med udtalelser fra præsters prædiken og omtale
af arrangementer. Han anbefaler, at vi får lavet noget lignende
her.
Flemming Baatz Kristensen har været i TV2 Østjylland og svarede
på nogle spørgsmål vedrørende udmeldelser af folkekirken.
Der ønskes reklame for Sct. Pauls Kirkes facebookside på
byggebanner. Karsten Andersen undersøger, om det kan lade sig
gøre, evt. i samråd med Kirke- og kulturmedarbejderen.
11.8

Evt. nyt fra Koncertudvalget
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11.9

Evt. ny fra Ungdomsudvalget

12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)

13.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)

14.

Nyt fra formanden (Til orientering)

15.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
REFERAT: Der er kommet en tak for venlig deltagelse i
forbindelse med Doris Broberg Petersens død.

16.

Eventuel særlig kommunikation fra Menighedsrådsmødet
REFERAT: Det meddeles i kirkebladet, hvem der er valgt ind til
menighedsrådet med start 1. søndag i advent 2016.

17.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Der er ved fristens udløb indleveret 1 kandidatliste til
menighedsrådsvalget. Valgbestyrelsen sikrer, at alle kandidater er
valgbare og sørger for videre indberetning.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 27. oktober 2016
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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