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

Indledning ved: Morten Aagaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter.
REFERAT: Dagsorden godkendt med følgende bemærkninger.
Pkt. 6 Ansøgning om katekismusprædikener til 2. tjenester udgår,
da menighedsrådet formelt ikke skal høres og emnet medtages i
stedet under pkt. 14. Nyt fra præsterne.
Pkt. 7 udsættes til næste møde, da bilag endnu ikke foreligger.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 (Til
beslutning – bilag 1A, 1B og 1C)

REFERAT: Der er afholdt udgifter til renovering af præstebolig på
Marselisvej. Udgiften dækkes af provstiet, men menighedsrådet
har endnu ikke modtaget midler til dækning af udgiften, hvorfor
der er et markant overforbrug på konto 5310, men det udlignes
altså i næste kvartal.
Kvartalsrapporten godkendt.
2.2. Orientering om kassererens drøftelse af sag vedr.
indskudsgaranti (Til orientering)
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REFERAT: Domprovstiet har tilkendegivet, at de vil dække det
tabte indskud.
3.

Mødeplan for menighedsrådet i 2018 (Til beslutning – bilag 2)
I henhold til retningsliner for booking af sognehuset frigives
kalenderen for lokalerne i 2018 pr. 1. november 2016. Der
foreslås således fastsat en mødeplan for 2018.
REFERAT: Mødeplan godkendt med bemærkning om at
regnskab 2017 rykkes til mødet 27. februar 2018 og budget 2019
rykkes til mødet 24. april 2018, dette møde starter kl. 18.30.
Øvrige møder starter kl. 19.00.

4.

Ansøgning om lån af kirken til brug for Gospel Workshop (Til
beslutning)

Hans Christian Jochimsen har ansøgt om lån af kirken til en
gospel workshop lørdag den 11. marts fra kl. 10-17. mod betaling
af husleje. Forretningsudvalget indstiller at ansøgningen
imødekommes. Huslejen sættes til 250 kr. pr. time primært til
dækning af udgifter til kirketjener.
REFERAT: Godkendt. Finn Bruun Ravnsbæk skriver tilsagn til
ansøger.
5.

Ansøgning om lån af sognehus til yoga
velgørenhedsarrangement (Til beslutning - Bilag 3)
Tine Kotzé / From Yoga With Love har ansøgt om lån af sognehus
til yoga velgørenhedsarrangement hvor overskuddet doneres til
”Læger uden grænser”. Da det ikke er et folkekirkeligt
arrangement og da foreningen ikke er lokalforankret indstilles
forslaget til afslag.
REFERAT: Vedtaget. Finn Bruun Ravnsbæk skriver afslag til
ansøger.

6.

Ansøgning om katekismusprædikener til 2. tjenester (Til
beslutning - Bilag 4)

Flemming Baatz Kristensen ansøger, inspireret af
reformationsjubilæet, om adgang til at holde
katekismusprædikener med brug af Luthers Lille Katekismus til 2.
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tjenester i Sct. Pauls Kirke. Forretningsudvalget indstiller at
Menighedsrådet giver denne tilladelse.

7.

Totalrådgivning til byggesag (Til beslutning - Bilag 5 - eftersendes)
Den oprindelige kontraktsum er større end det fremgår af hidtidig
kontrakt med EplusN arkitektur. Der er derfor forhandlet fornyet
kontrakt som eftersendes.

8.

Kollektliste for kirkeåret 2017 (Til beslutning - Bilag 6)
Personregisterføreren har udarbejdet udkast til kollektliste på
baggrund af seneste år. Udkastet er behandlet og godkendt af FU
og præsterne med følgende ændringer i kollekter i 4 søndage –
Det foreslås at der sættes to flere kollektsøndage på med
Støtteforeningen, en søndag mere med Kirkens Korshær og en
søndag med Nicolaitjenesten i Aarhus. Til gengæld udgår
Folkekirkens Ungdomskor, Ungdommens Vel, Kirkefondet og
Danmarks kirkelige Mediecenter.
REFERAT: Godkendt med en bemærkning om, at kollekten til
Folkekirkens Ungdomskor og Kirkefondet bibeholdes på
bekostning af Nicolaitjenesten og Støtteforeningen får kun én
ekstra kollekt.

9.

Forslag til uddeling af salmebøger, program mv. til
gudstjenesterne (Til beslutning)
Med inspiration i studieturen til Göteborg er der stillet forslag om,
at kirketjeneren eller frivillige ved gudstjenesterne efter aftale med
tjenestegørende præst uddeler salmebog indlagt relevant
materiale for den pågældende gudstjeneste samt
månedsprogrammet. Forretningsudvalget indstiller forslaget til
godkendelse.
REFERAT: Vedtaget med start 1. søndag i advent. Den
tjenestegørende præst bestemmer, hvordan uddeling foregår og
hvad der uddeles. Kommende gudstjenester og dagens kollekt
meddeles dog stadig.

10.

Orientering om nyt i byggesagen (Til orientering)
Byggeudvalgsformanden orienterer om stade på byggeriet.
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REFERAT: Arbejdet skrider godt frem og entreprenøren håber at
kunne indhente noget af den tidligere akkumulerede
tidsforskydning på ca. 14 dage.
Der blev stillet forslag om at sætte klokke på indvendige vridere i
dørlåse, så man ikke uforvarende kommer til at åbne ud til
udgravning. Karsten Andersen følger op på dette.
11.

Evaluering af omsorgsudvalgets aktiviteter (Til orientering - Bilag 7)
Omsorgsudvalget har evalueret aktiviteterne – dette vedlægges til
orientering. Der vil være et kort oplæg fra udvalgsformand
Johanne Markvart.
REFERAT: Menighedsrådet takkede for orientering og for
Johanne Markvarts mangeårige og engagerede indsats i
omsorgsudvalget.

12.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
12.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Årets julefrokost starter torsdag d. 8.
december kl. 17.30 i sognehuset.
12.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Der holdes frivilligfest i morgen kl. 18
for de frivillige i Åben Kirke udvalgs regi.
12.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
12.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
12.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
12.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
12.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
12.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
12.9
Evt. ny fra Ungdomsudvalget
REFERAT: En gruppe unge mennesker er i færd
med at etablere et ungdomsarbejde. Gruppen
mødes hver 14. dag i kirken.

13.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
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REFERAT: På næste medarbejdermøde holdes årlig
arbejdsmiljødrøftelse. Derudover holdes også MUS i de
kommende måneder.
14.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Jakob From Søvndal orienterede om, at Alphakurset
har fået en opfølgningsgruppe, der mødes en gang om måneden
på skift hos medlemmerne af gruppen.
Flemming Baatz Kristensen har søgt biskoppen om tilladelse til at
holde katekismusprædikener ved de ordinære andentjenester fra
det kommende kirkeår. Der er endnu ikke kommet svar på
ansøgning.

15.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om, at der endnu
ikke er kommet svar fra Stiftet på ansøgning om forhøjelse af
kvoten for den overenskomstansatte sognepræst.

16.

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

17.

Eventuel særlig kommunikation fra Menighedsrådsmødet

18.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Tirsdag d. 15. november kl. 16.00 er der Poverty Walk
ved Morten Aagaard. Man mødes ved Jægergårdsgade 107.
På næste menighedsrådsmøde bliver der en fælles evaluering og
drøftelse af hvordan menighedsrådet har prioriteret
arbejdsindsatsen i denne periode.
Karsten Andersen undersøger forsikringsdækning for frivillige og
menighedsrådsmedlemmer i tilfælde af ulykker og arbejdsskade i
forbindelse med arbejde.
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Næste menighedsrådsmøde er mandag den 21. november
2016 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus (nyt
menighedsråd mødes kl. 17.30)
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