SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: 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, Flemming Baatz Kristensen, Eva Futtrup Maksten, Annette
Baldus Vestergaard, Karsten Thorlund (deltog kun under punkt 1 og 6),
Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant) og Finn Bruun
Ravnsbæk (referent).
Afbud: Ingen
Indledning ved Anita Holmgaard
1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsorden godkendt. Dog blev punkt 16 tilføjet.
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.55)
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 (til
beslutning – bilag 1A, 1B og 1C - eftersendes)

REFERAT: Kvartalsrapporten godkendt – underskrives af
kasserer og formand. Fremsendes til regnskabskontoret.
3.

Ansøgning fra koncertudvalget til ”Opera i Midten” (til beslutning
– bilag 2 )

Koncertudvalget har indgået aftale om projektet ”Opera i Midten” –
et tilbud hvor børn fra N.J. Fjordsgades Skole, Forældreskolen og
Rudolf Steiner Skolen mv. inviteres. Koncertudvalget foreslår at
kr. 7.500 finansieres af koncertbudgettet mens de resterende kr.
7.500 finansieret af konto 3003 puljen til ”Nye sogneaktiviteter”.
Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.
REFERAT: Forslaget blev godkendt.
4.

Mødeplan for menighedsrådet i 2017 (til beslutning – bilag 3 )
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I henhold til retningsliner for booking af sognehuset frigives
kalenderen for lokalerne i 2017 pr. 1. november 2015. Der
foreslås således fastsat en mødeplan for 2017.
REFERAT: Mødeplanen godkendt.
5.

Drøftelse af Sct. Pauls Kirkes aktiviteter i forhold til
reformationsjubilæet - 2017 (til beslutning)
Sct. Pauls Kirke har allerede planlagt en række aktiviteter forud
for eller i 500-året for reformationen i 2017. Her skal bl.a. nævnes
foredragsrække i kirkehøjskolen, tur til forskellige Lutherbyer,
samt Bibelundervisning med udgangspunkt i Luther. Der foreslås
nedsat et udvalg, som skal koordinere og arbejde med aktiviteter i
forbindelse med reformationsjubilæet.
REFERAT: Der nedsættes ikke noget udvalg men der opmuntres
til aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet.
Menighedsrådet opfordrer endvidere til deltagelse i provstiets
arrangementer i forbindelse med reformationsjubilæet.

6.

Udtalelse til Aarhus Domprovsti vedr. totalbudget og
prioritering på baggrund af entreprise (til orientering – bilag
eftersendes)

Aarhus Domprovsti har på opfordring meddelt beslutningen fra
provstiudvalgsmødet af 24. september 2015. Af denne fremgår, at
man vil anmode Sct. Pauls Kirke om supplerende udtalelse fra
menighedsrådet vedr. byggeriets totalbudget og hvilke dele af
ombygningen menighedsrådet vil kunne foretage besparelser på,
hvis totalbudgettet overskrides og derfor skal beskæres. Da der
ikke ligger beslutninger i besvarelsen forventer formanden inden
menighedsrådsmødet at kunne afgive svaret til provstiet.
REFERAT: Menighedsrådet udtrykte utilfredshed og undren over
rådgivningens usikre budgetlægning. Byggeudvalget får til opgave
til næste menighedsrådsmøde at granske rådgivernes tidligere og
nuværende budgetter og forklare årsager til forskellen samt
fremsætte oplæg til prioriteringer af projektets dele på næste
menighedsrådsmøde.
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7.

Skrivelse om vurdering af præstebolig (til beslutning)
Stiftet har meddelt at præsteboligen Marselisvej 9 på ny skal
vurderes af ekstern valør, da der forestår renovering af
badeværelser. Forretningsudvalget stiller sig undrende overfor
nytteværdien af denne valørvurdering. Dette på baggrund af,
 at den koster 10.000 kr.,
 at relativt for nyligt er foretaget en vurdering af boligen
 at uanset resultatet af vurderingen ikke får betydning for
præstens boligbidrag – da den i forvejen udgør det
maksimale af lønnen.
Det foreslås at biskoppen kontaktes inden der fremsendes
eventuel klage til kirkeministeriet.
REFERAT: Forslaget godkendt. Formanden kontakter biskoppen.

8.

Orientering om indlæg til præsteforeningens blad vedr.
opslag om ny korshærs og sognepræst deadline 26. oktober
2015 (til orientering)
FU søger, at udarbejde stillingsbeskrivelse inden deadline til
præsteforeningens blad. Der kan udarbejdes supplerende
beskrivelse til hjemmesiden. Biskoppen foretager gennemgang af
modtagne ansøgninger kl. 16.00 den 1. december 2015.
REFERAT: Orienteringen taget til efterretning.

9.

Orientering fra ad. hoc. udvalget vedrørende børneaktiviteter
(Til orientering)
REFERAT: Formanden for børneudvalget, Eva Futtrup Maksten
orienterede om, at ad. hoc. udvalget indstiller, at der arbejdes
videre med 4 særlige indsatsområder
1) Internationalt arbejde – ud fra Aarhus Academy for Global
Education
a. Evt. engelsksprogede minikonfirmander
2) Styrket samarbejde med daginstitutioner
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a. Medarbejder kan tilbyde indslag i daginstitutionerne.
b. Styrkelse af børnejul
c. F.eks. indspilning af CD
3) Styrket Skole/kirke samarbejde
a. Juniorklub forud for fredagsfamilien (blev vedtaget at
igangsætte straks – kontaktpersonen informerer
sognemedhjælperen)
4) Flittige brugere af kirken
a. Aldersopdelt børnekirke
Det blev besluttet at børneudvalget arbejder videre med en
indstilling til menighedsrådsmødet i januar 2016.
10.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der blev orienteret om Udstilling af
billeder fra Hubbles teleskop, malerier af Henrik
Højlund og Vibeke Strunge.
10.2

10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
10.8
10.9

Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Vesper fortsætter – Anita Holmgaard
udtræder af udvalget.
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT:
- Center for Byens Anvendelse har henvendt sig i
forhold til hæk. Kirkekontoret videresender
henvendelsen til formanden der kontakter
kommunen.
- Der etableres lys med ur.
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
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REFERAT: Der blev henvist til en lang række
koncerter såvel rytmiske som en række klassiske
koncerter med kirkens cantori. Organisten har håb
om at komme op på mere 8.500 koncertgængere i
2015.
11.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
REFERAT: Intet.

12.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen fortsætter foreløbigt i
Forretningsudvalget indtil ny præsteansættelse har fundet sted.
Jakob Søvndal orienterede om positivt forløb med Alphakursus
med ca. 15 deltagere.

13.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Intet.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
REFERAT: Henvendelse vedr. Kirkens Korshær.

15.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Tilfredshed med ordningen med Eva Futtrup
Makstens videresendelse af materiale fra DAP´en.
Johanne Markvart takkede for gave i forbindelse med rund
fødselsdag.
Georg Kjeldsen orienterede om at han ikke længere ønsker at
vedligeholde listen over kontaktpersoner til kirkens aktiviteter.
Fremover opfordres kontaktpersoner til at meddele evt. ændringer
til Kirkekontoret. Eva Futtrup Maksten orienterer
kontaktpersonerne herom.
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Mogens Skjøth præsenterede billede over historisk placering Sct.
Pauls Kirkes alterlys.
16.

Beslutning om renovering af præsteboligen Marselisvej 9 (Til
beslutning)
REFERAT: Formanden for kirkeudvalget præsenterede tilbud på
indvendig vedligeholdelse af præsteboligen. Menighedsrådet
valgte at indstille den billigste entreprenør, Bytømreren. Der
søges endvidere om midler til udvendig vedligehold, herunder
maling af udvendig træværk og reparation af skorsten, løse
tagsten.

Næste menighedsrådsmøde er mandag den 30. november
2015 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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