SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 29. august 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, Mogens Skjøth, Hans Henrik Christensen
(medarbejderrepræsentant), Georg Hoxer Kjeldsen, Jakob From
Søvndal, Flemming Baatz Kristensen, Morten Aagaard, Henning Dahl
og Anita Holmgaard (referent).
Afbud: Karsten Thorlund og Erik Dybdal Møller

Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
Punkt nr. 5. udsættes.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2016 (Til
beslutning – Bilag 1A, Bilag 1B)

Kassereren og forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til
godkendelse.
REFERAT: Rapporten er godkendt. Der er på konto 5302
Præstebolig anvendt mere end budgetteret, da vi har fået
bevilliget 5%-midler fra provstiet, som endnu ikke er indtægtsført.
2.2. Godkendelse af revisionsprotokollat og tiltrædelses protokol for regnskab 2015 (Til beslutning – Bilag 2A og 2B)
Regnskabet for 2015 er tidligere godkendt af menighedsrådet. På
mødet behandles revisionsprotokollen og tiltrædelsesprotokollen.
For begge protokollers vedkommende skal Menighedsrådet
godkende og skrive under på protokollerne.
Protokollatet fra revisorerne har ingen bemærkninger til
regnskabet fra Sct. Pauls Kirke.
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Kassereren og forretningsudvalget indstiller revisionsprotokol og
tiltrædelsesprotokol til godkendelse.
REFERAT: Protokollerne er godkendt.
2.3. Endelig godkendelse af Budget 2017 (Til beslutning – Bilag 3A,
3B og 3C)

Menighedsrådet behandlede punktet på mødet den 28. juni 2016.
Budgettet for 2017 er nu indtastet og afventer endelig
godkendelse på menighedsrådsmødet. Såfremt Menighedsrådet
godkender budgettet skal følgende indføjes i forhandlingsprotokol.
Budget for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41907711,
Budget 2017. Endelig budget afleveret d. 15-08-2016 12:01
Forretningsudvalget og Kassereren indstiller forslaget til
godkendelse.
REFERAT: Følgende budget er godkendt: Budget for Sankt Pauls
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41907711, Budget 2017. Endelig
budget afleveret d. 15-08-2016 12:01.
Johanne Pedersen Markvart gjorde opmærksom på, at hun på et
senere tidspunkt vil ansøge om forhøjelse af budgettet til kirkebil
for 2016 og 2017.
3.

Ansøgning fra Folkekirkesamvirket om bidrag til
skilsmisseforebyggende indsats og tryghedsskabende
indsatser i nattelivet (Til beslutning – Bilag 4)
Folkekirkesamvirket har ansøgt om 1 kr. pr. folkekirkemedlem til
skilsmisseforebyggende indsatser og tryghedsskabende indsatser
i nattelivet. Da Sct. Pauls selv har skilsmisseforebyggende
aktiviteter foreslås at der bevilges 3.000 kr. Midlerne foreslås
finansieret fra konto 3002 Foreningsaktiviteter.
REFERAT: Punktet er tiltrådt. Kirkeadministratoren udbetaler
pengene.

4.

Forslag til personalepolitik (til beslutning – Bilag 5 eftersendes)
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Et udvalg bestående af repræsentanter fra Menighedsrådet og
medarbejdere har udarbejdet forslag til opdatering af
personalepolitikken for Sct. Pauls Kirke. Forslaget har været til
høring hos medarbejdere og præster. Der er møde i udvalget
onsdag den 24. august (efter udsendelse af dagsordenen).
Udkast til opdateret personalepolitik eftersendes derfor.
REFERAT: Personalepolitikken vedtages med korrektur og
følgende tilføjelser på baggrund af input fra
personalerepræsentanten: benævnelse af overenskomst vedr.
barnets første sygedag, håndtering af ferie og feriefridage i
lønsystemet, en repræsentant for præsterne i
arbejdsmiljøorganisationen udgår, da præsterne er tilknyttet
arbejdsmiljøorganisationen i provstiet.
5.

Forslag om retningslinjer for støtte til enkeltpersoner (Til
beslutning – Bilag 6 - eftersendes)

Menighedsrådet har tidligere anmodet forretningsudvalget om i
løbet af efteråret at udarbejde forslag til retningslinjer for støtte til
ansøgninger fra enkeltpersoner fra foreningskontoen.
Punktet er udsat.
6.

Orienteringsmøde for valg til menighedsråd tirsdag den 13.
september 2016 (Til beslutning)
Valgudvalget orienterer om plan for orienteringsmødet. Det
indeholder bl.a. beskrivelse af sognet, menighedsrådets arbejde,
tilbygningen og aktiviteter ved Sct. Pauls Kirke samt gennemgang
af regler for valg til menighedsråd.
REFERAT: Vi har tidligere udsendt en oversigt over opgaver og
ansvarlig for opgaverne i forbindelse med valget. Der vil på
orienteringsmødet blive orienteret om sognet, om kirken, om
byggeriet og om reglerne for opstilling til menighedsrådsvalget.
Der vil være mulighed for at lave en eller flere kandidatlister i
forlængelse af orienteringsmødet.

7.

Indledende drøftelse af diakonisatsning ved Sct. Pauls Kirke
(Til beslutning)
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Menighedsrådet har på initiativ fra Georg Kjeldsen i maj 2016
drøftet mulighed for ny diakonisatsning i Sct. Pauls Sogn.
Provstiudvalget har bevilget 50.000 kr. til hvert sogn i 2017 til
formålet. Georg Kjeldsen vil sammen med korshærspræsten
komme med et kort oplæg og foreslår at inddrage menigheden på
menighedsmødet i overvejelserne om hvor Sct. Pauls Kirke evt.
skal udvide diakonisatsningen.
REFERAT: Emnet tages op på menighedsmødet den 18.
september 2016.
8.

Orientering om menighedsmødet søndag den 18. september
2016 (Til orientering)
Udvalget orienterer om menighedsmødet i forlængelse af
høstgudstjenesten.
REFERAT: Udvalget sender invitationer til menighedsmødet ud til
kontaktpersoner for alle arbejdsgrene. Der er lavet en revideret
dagsorden i forhold til den tidligere vedtagne.

9.

Orientering om nyt i byggesagen (Til orientering)
Byggeudvalgsformanden orienterer om stade på byggeriet.
REFERAT: Karsten Andersen er blevet formand for
byggeudvalget. Der har været afholdt et godt og positivt
orienteringsmøde om byggeriet for kirkens naboer.
Der er opsat byggehegn på vestsiden af kirken. Rampen op til
kirken er friholdt i hele perioden. Der er åbent for trafikken på
begge sider på Sct. Pauls Kirkeplads.

10.

Uddeling af spisebilletter (Til beslutning)
Korshærspræsten og kirketjener Jacob Sheppard Hermann har
udarbejdet spisebilletter fra Sct. Pauls Kirke som kan gives til
værdigt trængende der opsøger kirken. Bespisningen sker i
Kirkens Korshær. Midlerne foreslås finansieret af konto 3003 nye
sogneaktiviteter såfremt der er midler på kontoen.
REFERAT: Punktet er tiltrådt. Spisebilletterne finansieres af
kirkens budget vedr. Kirkens Korshær, konto 3301.
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11.

Mobile Pay (Til beslutning)
Der er et nyt gebyr på Mobile Pay - Forretningsudvalget foreslår at
gebyret finansieret af konto 3003 nye sogneaktiviteter, såfremt der
er midler på kontoen. Forretningsudvalget foreslår, at der kan
indbetales på Mobile Pay til kollekter og at det på kirkens
hjemmeside oplyses, at betalinger på Mobile Pay ikke er fuldt
anonyme, da de ses af de økonomiansvarlige ved kirken.
REFERAT: Teksten ”Anonyme gaver kan gives i kirkebøssen”
skrives på hjemmesiden og andre steder hvor MobilePaynummeret oplyses. Kasserer, ungdomspræst og
personregisterfører håndterer det praktiske.

12.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
12.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
12.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
12.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
12.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Der har været dåbstræf den 28.
august.
Børneklubben Himmelblå har fusioneret med
Aarhus Bykirkes børneklub grundet ønske om at
øge deltagerantal. Der er klubdage på fredage, når
der ikke er Fredagsfamilie. Himmelblå foregår på
Brammersgade 4.
12.5

Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Følgende projekter er der bevilliget
penge til de kommende år: Maling af kirken
indvendig, forsatsvinduer i de øverste vinduer,
omlægning af hovedtrappe, udskiftning af de
øverste kirkebænke med stole, AV-udstyr til kirke
og sognehus, renovering på Marselisvej 9, nye
vinduer på Rungstedvej 9 og omlægning af hegn
mod naboskel på Strandvejen 114.
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12.6

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Den 31. august er der middag for
besøgsvenner med mulighed for at drøfte generelle
erfaringer og eventuelle udfordringer ved at være
besøgsven.

12.7

Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Der er kommet nyt kirkeblad.
Der er kommet nye lovændringer som giver
adgang til at henvende sig til tilflyttere (som er
folkekirkemedlemmer) i sognet.
Kommunikationsudvalget tager spørgsmålet om
evt. henvendelse til tilflyttere op på et senere
møde.

12.8
12.9

Evt. nyt fra Koncertudvalget
Evt. ny fra Ungdomsudvalget

13.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)

14.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Præsterne har haft møde med Brian Ørnbøl ang. det
faldende dåbstal. På baggrund af en lovændring som giver os
tilladelse til at henvende os til nye folkekirkemedlemmer i sognet
arbejder vi på at finde en god måde at henvende os til forældre,
som lige har fået et barn.
Ca. 10 personer som har været med på et tidligere Alpha-kursus
har oprettet en betagruppe.
Der starter nyt Alpha hold op i efteråret.

15.

Nyt fra formanden (Til orientering)
Der har været en artikel i Stiftstidende om tilbygningen til kirken.
Provstierne i Aarhus Kommune har stået for PR omkring
orienteringsmøderne om menighedsrådsvalget 2016. Der kommer
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derfor ikke en særskilt annonce fra Sct. Pauls Kirke i
lokalbladene.
16.

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

17.

Eventuel særlig kommunikation fra Menighedsrådsmødet

18.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Frivillige hjælpere ved gudstjenester inviteres til frivilligfest.
Der har været afholdt en vellykket menighedsudflugt til Rosenholm Slot og
Hornslet Kirke med Mogens Skjøth som turguide.

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 27. september
2016 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus. Bemærk
orienteringsmødet om menighedsrådsvalget den 13.
september 2016 kl. 19.00.
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