SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Karsten Andersen, Lona Meisnow, ,
Georg Hoxer Kjeldsen, Flemming Baatz Kristensen, Britta
Toft(referent), Filip Kruse Christensen, Annette Baldus Vestergaard,
Peter Morthorst-Jensen, Annette Eriksen, Thomas Kristian Nielsen,
(medarbejderrepræsentant), Erik Dybdal Møller, Jakob From Søvndal,
Morten Aagaard, Peter Kalstrup og Amalie Bach Dybdal.
Afbud: Mogens Skjøth
Indledning ved Jakob From Søvndal

1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

REFERAT: Dagsorden godkendt.
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Godkendelse af revisionsprotokollat for regnskab 2016
(Til beslutning – bilag 1)

Regnskabet for 2016 er tidligere godkendt af menighedsrådet. På
mødet behandles revisionsprotokollen Protokollen skal
Menighedsrådet godkende og skrive under på protokollerne.
Revisorerne har ingen bemærkninger til regnskabet fra Sct. Pauls
Kirke.
Kassereren og forretningsudvalget indstiller revisionsprotokollatet
til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.

3.

Entreprenør til udskiftning af vinduer på Rungstedvej 9 (Til
beslutning – bilag 2A og 2B - kl. 19.20)
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Menighedsrådet har i budgettet for 2017 fået bevilling til
udskiftning af vinduer på præsteboligen Rungstedvej 9 samt
midler til udførelse af haveplan. Menighedsrådet har indhentet 2
tilbud. Formand for menighedsrådet og kirkeudvalgsformanden
indstiller, at der skrives kontrakt med den lavestbydende,
Bytømreren A/S. Det indstilles endvidere, at der igangsættes
haveplan for Rungstedvej 9.
REFERAT: Godkendt. Der vælges vinduer med aluminium fra
Bytømreren / AS

4.

Kollektliste for kirkeåret 2018 (Til beslutning - bilag 3 - kl. 19.25)
Personregisterføreren har udarbejdet udkast til kollektliste på
baggrund af seneste år. Udkastet er behandlet og godkendt af FU
og præsterne.

REFERAT: Godkendt.

5.

Adgang til at anvende ind- og udgangsbønner i ”Tillæg til
Alterbogen” (Til beslutning - bilag 4 - kl. 19.30)
Ændring af præsters liturgi skal godkendes af menighedsrådet. På
den baggrund har Erik Dybdahl Møller ansøgt om, at præsterne
kan få adgang til at anvende, ind- og udgangsbønner i ”Tillæg til
Alterbogen” med bønner af Anna Sophie Seidelin, Holger Lissner
og Johannes Johansen”. Forretningsudvalget indstiller forslaget til
godkendelse.

REFERAT: Godkendt.

6.

Bidrag til Julekrybben (Til beslutning - bilag 5 - kl. 19.35)
Julestalden på Strøget gentages igen og er i år fra 1. til 23. dec.
2017. I den forbindelse har udvalget anmodet om følgende:
- Overvejelse af evt. arrangement i stalden. FU opfordrer til at
frivillige eller præster melder sig.
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- Ansøgning om Støtte. Der er allerede på konto 3002 afsat
midler til Jesus i Centrum – Menighedsrådet foreslår en
bevilling på kr. 6.000 i 2017 i budgettet
- Tilbud om udstilling af børns egen julekrybbe. FU foreslår at
ideen videregives til børneklubben, Himmelblå.
REFERAT: Godkendt.

7.

Temadrøftelse erfaringer for byggesagen (Til temadrøftelse - bilag 6
– eftersendes - kl. 19.45)

Menighedsrådet har stort set afsluttet byggesagen for om- og
tilbygning til Sct. Pauls Kirke. Formand for Byggeudvalget og
Formand for Menighedsrådet vil til mødet fremsende stikord med
erfaringer fra byggesagen. Der vil på mødet være mulighed for at
kommentere disse og mulighed for at komme med supplerende
erfaringspunkter.
REFERAT: Det blev understreget, at det er vigtigt at sikre sig, at
totalrådgivningen sikrer, at dr løbende foretages kalkulationer af
projektmaterialet.
Det blev endvidere fremhævet, at der sket en støvskade på orglet.
Forsikringsselskabet rykkes for tilsagn.
Byggeriets færdiggørelse af ekstraarbejder særligt i korrummet trak ud.
Der var stor ros til byggeudvalget og byggeudvalgets formand og også
til MR-formanden for en god styring af økonomien, således at den
økonomiske ramme i projektet blev overholdt!

8.

Temadrøftelse indstilling fra Kirkeudvalget vedrørende emner
fra visionsdagen (Til temadrøftelse - bilag 7 – eftersendes - kl. 20.30) –
Menighedsrådet besluttede på mødet i marts, at udvalgene skulle
behandle input fra visionsdagen og i sensommeren/efteråret
komme med indstilling til hvilke tiltag udvalgene indstiller skal
fremmes. Kirkeudvalget fremsætter på mødet udkast til punkter
man ønsker fremmet.
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REFERAT: Der ønskes en dialog med Center for Byens Anvendelse
om placering af fodgængerfelt på bagerste del af Skt. Pauls Kirkeplads.
Tæppet foran alteret bør renses. Kirkeudvalget kontakter Selskabet for
Kirkelig kunst.
Kirkeudvalget anmodes om at forberede ansøgning vedr.:
- ovenlysvinduer i sognehuset
- alterpartiet, herunder altertavle, antependium og tæppe bør renoveres,
renses.
- ventilation i rundgangen samt udskiftning af glaspartier
- renovering af kobbertag i sognehuset

9.






Eventuelt (til orientering - kl. 21.15)
Ros til alle, der medvirkede ved høstgudstjenesten.
Debataften med Søren Ulrik Thomsen med ca. 100 deltagere..
Cafe Hjerterum er startet op
Der har været indbrud i sognehuset. Kirkeudvalget sørger for
nødvendige foranstaltninger.
MR foreslår, at der indhentes statistisk materiale ved. aflønning af
kirketjenere.

REFERAT: Intet
10.

Forslag om brugerbetaling på kirkebil (til beslutning - kl. 21.15)
Menighedsrådets udgifter er under pres. Omsorgsudvalget har derfor fået til
opgave at arbejde med forslag til mulige besparelser på kirkebilsordningen.
Omsorgsudvalget anbefaler en indføres en brugerbetaling på 30 kr. t/r. pr.
1.01.2018. Udvalget foreslår at sognemedhjælperen sikrer en praktisk
løsning af betalingsmåden.

REFERAT: Godkendt. Omsorgsudvalget står for kommunikationen
heraf.
Mødet slut kl. 21.30.
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Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 31. oktober 2017
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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