SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Annette Baldus Vestergaard, Peter
Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Jakob From
Søvndal, Lisa Iversen, Morten Aagaard, Thomas Kristian Nielsen
(medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund(referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth
og Eva Futtrup Maksten.
Indledning ved: Annette Baldus Vestergaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 6.2
Udvendig vedligeholdelse af Marselisvej 9.

2.

Økonomi
2.1. Godkendelse af årsregnskab for 2015 (til beslutning –
Bilag 1)
Der foreligger udkast til årsregnskab fra regnskabsførerkontoret.
Når der ses bort fra renter på anlægsaktiver udviser regnskabet et
overskud på 16.359,74 kr.
Forretningsudvalget og kassereren indstiller udkastet til
godkendelse og at de frie midler reserveres til hhv.
periodeforskydning af den nye halvtidspræstestilling på kr.
409.700 kr. samt følgeudgifter i forbindelse med byggeriet på
492.831 kr. Forretningsudvalget indstiller på den baggrund
regnskabet til godkendelse.
REFERAT: Godkendte Sankt Pauls Sogns Menighedsråd, CVRnr. 41907711, Regnskab 2015, Afleveret d. 18-03-2016 11:45
med en bemærkning om at garantien inkl. tilskrevne renter stillet
af støtteforeningen, i alt kr. 137.774,06, anføres som et skyldigt
beløb.
2.2. Godkendelse af lønrevisionsbilag (til beslutning – Bilag 2)
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Forretningsudvalget og kassereren indstiller udkastet til
godkendelse.
REFERAT: Godkendt. Der blev uddelt ros til kontaktpersonen og
kirkekontoret for det fine og dygtige arbejde.
2.3. Godkendelse af budgetændringer til budget 2016 (til
beslutning – Bilag 3)
Der er fremkommet forslag til budgetudvidelser på 41.500 kr.
Flemming Baatz Kristensen har på forretningsudvalgsmødet
begrænset et af sine budgetønsker vedr. frivillige med højmessen
med 9.000 kr. Forretningsudvalget og kassereren indstiller, at
Menighedsrådet bevilger midlerne til de resterende
budgetudvidelser fra konto 3003 ”nye sogneaktiviteter” – hvorefter
kontoen er stort set opbrugt. Evt. nye budgetudvidelser i 2016 skal
herefter foretages via omprioriteringer.
REFERAT: Godkendt.
2.4. Orientering om procedure for 2016 budgettet (til
orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
2.5. Underskrift af fuldmagt til konti i Nordea
REFERAT: Bilag underskrevet af de tilstedeværende.
3.

Udbygning af Sct. Pauls Kirke (til beslutning)
Menighedsrådets bygherrerådgiver har vurderet entreprise og
projekt og byggeudvalget fremlægger indstilling i byggesagen.
REFERAT: Der arbejdes stadig på tilretning og optimering af
projektet, så projektet bliver billigere. Beslutning er derfor udskudt
til næste møde, hvor byggeudvalget fremlægger indstilling.

4.

Forslag til beslutning om ændring åbningstid på
kirkekontoret (til beslutning)
Medarbejderne foreslår at den sene kontortid torsdag ændres fra
16-18 til 15-17. Kontaktperson og formand indstiller forslaget til
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godkendelse, da antallet af besøgende på kirkekontoret i det
omtalte tidsrum er meget begrænset.
REFERAT: Godkendt. Ændringen træder i kraft 1. maj 2016.
Kirketjeneren ændrer skilt ved trappen. Nye åbningstider
offentliggøres i kirkeblad og på hjemmeside.
5.

Forslag til menighedsmøde søndag den 18. september 2015
(til beslutning – Bilag 5)
Et udvalg bestående af Anita Holmgaard og Annette Vestergaard
har udarbejdet oplæg til program for menighedsmødet.
REFERAT: Oplæg godkendt, dog med den ændring, at
programmet kortes lidt ned, så mødet slutter senest kl. 14.00.

6.

Provstesyn af kirke og præsteboliger
6.1 Orientering om provstesyn af kirke og præsteboliger(til
orientering - Bilag 4A, 4B, 4C og 4D)
REFERAT: Kirkeudvalget får til opgave at indhente 2 tilbud på
omlægning af kirkens hovedtrappe og rampe, udbedring af kloak
ved kirkens sydvestre hjørne samt udskiftning af vinduer på
Rungstedvej 9.
6.2. Udvendig vedligeholdelse af Marselisvej 9 (til beslutning)
REFERAT: Kirkeudvalget får til opgave at indhente 2 tilbud på
udskiftning af kældervinduer, maling af øvrige vinduer og træværk
samt rydning af bevoksning langs facader og ny flisebelægning.

7.

Orientering om studietur til Göteborg (til orientering)
Status på studieturen. Tilmelding kan nås på
menighedsrådsmødet.
REFERAT: Der er pt. 29 tilmeldte til studieturen. Turen
gennemføres derfor som planlagt.

8.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
8.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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8.2

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
8.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
8.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
8.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Udvalget har afholdt møde, referat bliver lagt på
Dropbox. Der er konstateret stormskader på kirkens tag og der
arbejdes med indhentning af tilbud på udbedring.
8.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: I anledning af påsken er der uddelt 125 stk.
påskebuketter. Der arbejdes stadig på at udvide den frivillige
kørselsordning som supplement til kirkebil.
8.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
8.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Mandag d. 11. april er der børneopera i kirken ved
Opera Midt. Eleverne fra mange af midtbyens skoler er inviteret –
i alt ca. 300 børn kommer til de 2 forestillinger.
8.9
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
9.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (til
orientering)
REFERAT: Der har været afholdt et rigtig vellykket kursus i
konflikthåndtering. Der arbejdes videre med inspirationen herfra.
Der arbejdes med at gøre APV processen mere dynamisk, så evt.
problemer registreres og behandles løbende.

10.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

11.

Nyt fra formanden (til orientering)
- Orientering om møde med provstiet vedr. drifts- og
anlægsønsker.
REFERAT: Orientering om indmeldte drift- og anlægsønsker på
AV-udstyr til kirkerummet, stole i kirkerummet samt udvidelse af
timetal for overenskomstansat præst og permanentgørelse af
ordning med organistassistent.
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I samarbejde med stiftsrevisor og jurist arbejdes der på en
svarskrivelse til Finansiel Stabilitet vedrørende den udmeldte
nedskrivning af indskud i den nu krakkede JAK Slagelse
Andelskasse.
12.

Post til Menighedsrådet (til orientering – Bilag 5)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
REFERAT: Ingen bemærkninger.

13.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Der blev fremsat forslag om at referatet fra
menighedsrådsmøder fremover lægges på Dropbox umiddelbart
efter mødet.
Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 26. april 2016 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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