SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Annette
Baldus Vestergaard, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Lisa Iversen, Anita Holmgaard, Mogens Skjøth, Erik Dybdal
Møller, Jakob Sheppard Hermann, Georg Hoxer Kjeldsen, Jakob From
Søvndal, Karsten Thorlund og Eva Futtrup Maksten (referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen og Morten Aagaard

Indledning ved: Anita Holmgaard

1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).

2.

Økonomi ved kassereren
2.1 Orientering fra budgetsamråd (til orientering)
- Forøgelse af driftsbevilling på 125.000 kr. (4 årig periode) med
henblik på forlængelse af 30 pct. organistassistent samt 20 pct.
forøgelse af ungdomspræstestilling.
- Renovering af hovedtrappe kr. 102.400 (2017)
- Hegn på Strandvejen 114 kr. 127.300 (2017)
- Udskiftning af vinduer samt haveplan Rungstedvej 9 kr.
297.500 (2017)
- Forøget anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til udvidelse af kirke- og
sognehus (2018)
- Koncertrum i kirken kr. 675.000 (2018)
- Kamera og skærme i kirken kr. 750.000 (2018)
REFERAT: Punktet udgår, der henvises til punkt 14
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3.

Orientering om bevilling til om- og tilbygning til Sct. Pauls
Kirke (til beslutning)
Byggeudvalgsformanden og formanden for menighedsrådet har
fået orientering om, at en bevilling fra provsti / stift ikke foreligger
endnu, men kan forventes snarest. Dette giver bl.a. anledning til
følgende:
- Byggeudvalgets orientering om byggestart og
beboerorientering.
- Konsekvenser for brug af kirke og sognehus – herunder
orientering af medarbejdere og brugere.
REFERAT: Karsten Thorlund og Finn Bruun Ravnsbæk
orienterede om, at alle godkendelser til byggeriet nu er på plads
herunder fra Aarhus Kommune og Aarhus Stift. De orienterede
ligeledes om tidsplanen. Byggeriet forventes påbegyndt i uge 32
og forventes afsluttet i første halvår 2017.
Byggeudvalget afholder møde i næste uge mhp. afklaring af de
praktiske konsekvenser af byggeriet. Der afholdes møde med
byggeudvalg og medarbejderne tirsdag d. 5. juli mhp. orientering
om forløbet.
Da byggeriet nu går i gang orienteres naboer og kirkens brugere i
august.

4.

Rådgivningsaftale (til beslutning – Bilag forventes eftersendt)
Der skal indgås supplerende aftale med totalrådgiver og
bygherrerådgiver.
REFERAT: Karsten Thorlund orienterede om udkast til tillæg til
aftale med totalrådgiver, E+N-arkitektur. Aftalen er til fuld og
endelig afregning på byggesagen. Der tilknyttes endvidere
Michael Klinge som byggeherrerådgiver, honoraret hertil tages fra
”uforudsete udgifter til byggeriet”.

5.

Drøftelse af dåbsrapporten ”Giver det mening? – samtaler om
dåb i en tid i forandring”, der er dåbsudvalget i Aarhus’
afrapportering (til beslutning)
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Der ønskes en drøftelse af rapporten mhp. på fastlæggelse af evt.
videre proces og initiativer i Sct. Pauls Kirke.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen orienterede om
hovedpunkterne i dåbsrapporten.
Der nedsættes et udvalg bestående af Georg Hoxer Kjeldsen,
Mogens Skjøth, Lisa Iversen og Jakob Sheppard Hermann, som
arbejder videre med dåben i Sct. Pauls Sogn. Præsterne arbejder
tilsvarende videre med rapporten.
Tiltagene forlægges menighedsrådet.

6.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
6.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der er afholdt vel besøgt fernisering ved Elisa
Andersen
6.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Der er god brug af bønnekassen
6.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
6.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Jakob From Søvndal er ny formand for Børneudvalget
6.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Alle stole i sognehuset er gennemgået og repareret af
Jakob Sheppard Hermann og Erik Dybdal Møller. Renovering af
taget efter stormskade forventes udført i sensommeren.
6.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
6.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Der mindes om snarlig deadline til kirkebladet
6.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
6.9
Evt. ny fra Ungdomsudvalget

7.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (til orientering)
- Orientering om proces for revision af personalepolitik
- Orientering om minikonfirmandforløb på forældreskolen
REFERAT: Udkast til personalepolitik udsendes til
menighedsrådet med henblik på behandling på mødet i august.
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Minikonfirmand-forløbet for 3.x på Forældreskolen udvides til 10
gange fordelt over efterår og forår.

8.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Jakob From Søvndal orienterede om, at man
fremover deler månedsprogrammet ud sammen med salmebogen
i et forsøg på at minimere antallet at meddelelser ved højmessen.
Lona Meisnow foreslår, at præsterne fremover også byder
velkommen ved indgangen.
Jakob Sheppard Hermann orienterede om, at der i sommeren
gøres brug af hoveddøren ved højmesser. Dette evalueres af
menighedsrådet til efteråret.
Jakob From Søvndal orienterede om, at præsterne fremover på
menighedsrådets opfordring leverer nøgletal for deres aktiviteter,
hvor det findes relevant, samt at præsterne har drøftet
muligheden for at afholde to formiddagsgudstjenester i stedet for
en formiddags- og eftermiddagsgudstjeneste. Der er dog enighed
om blandt præsterne, at man for nuværende ønsker at fortsætte
med den aktuelle ordning.
Erik Dybdal Møller orienterede om rigtig god og velbesøgt tur til
Wittenberg.

9.

Nyt fra formanden (til orientering)
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om, at forslaget
om fælles HR-medarbejder på provstiplan er faldet.
Katalog om bistand til kontaktperson tages op af det nye
menighedsråd efter valget.
Der afventes udkast til svar fra kammeradvokaten ultimo juli ang.
afgørelsen fra Finansiel Stabilitet.

10.

Post til Menighedsrådet (til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
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11.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Lona Meisnow mindede om kirkestafet i Sct. Pauls
Kirke d. 26. juli.
Anita Holmgaard takkede for blomsterne, som menighedsrådet
gav i anledning af sin søns fødsel og dåb.
Byggeudvalget takkede for opmuntringsblomster i forbindelse med
byggesagen.

12.

Udtrædelse af menighedsrådsmedlem Eva Futtrup Maksten
og indtrædelse af 1. suppleant, Henning Dahl Madsen (Til
beslutning)

Eva Futtrup Maksten har meddelt, at hun ønsker at ansøge om at
udtræde af menighedsrådet grundet flytning til Aalborg pr. 1. juli
2016. Som følge heraf indtræder 1. suppleant Henning Dahl
Madsen.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Eva Futtrup Maksten takkede for godt
samarbejde.

13.

Valg af nyt medlem til valgudvalget
Der skal vælges et nyt medlem til valgudvalget som følge af Eva
Futtrup Makstens udtræden
REFERAT: Karsten Andersen indtræder i valgudvalget.
Anita Holmgaard varetager Dropbox og DAP-opdateringer
fremadrettet.

14.

Godkendelse af endeligt budget på baggrund af bevilling fra
provstiudvalget (Til beslutning – Bilag 2A, 2B, 2C, 2D)
- Forøgelse af driftsbevilling på 125.000 kr. (4 årig periode) med
henblik på forlængelse af 30 pct. organistassistent samt 20 pct.
forøgelse af ungdomspræstestilling.
- Renovering af hovedtrappe kr. 102.400 (2017)
- Hegn på Strandvejen 114 kr. 127.300 (2017)
- Udskiftning af vinduer samt haveplan Rungstedvej 9 kr.
297.500 (2017)
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- Driftsbevilling til Diakoni kr. 50.000
- Forøget anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til udvidelse af kirke- og
sognehus (2018)
- Koncertrum i kirken kr. 675.000 (2018)
- Kamera og skærme i kirken kr. 750.000 (2018)
REFERAT: De anførte bevillinger er indført i det opdaterede
budget, som godkendes af menighedsrådet.
Næste menighedsrådsmøde er mandag den 29. august 2016
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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