SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 30. november 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa
Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow,
Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal, Eva Futtrup
Maksten, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant) og
Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen og Ane Helgestad Bjerregaard.
Indledning ved: Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Årligt valg til enkeltmandsposter i menighedsrådet
I henhold til menighedsrådsloven skal der årligt foretages valg til
nedenstående poster med virkning fra det nye kirkeår:
2.1 Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk blev valgt.
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen blev valgt.
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
REFERAT: Mogens Skjøth blev valgt.
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen blev valgt.
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen blev valgt.
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
REFERAT: Karsten Thorlund blev valgt.
2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen blev valgt.

3.

Økonomi ved kassereren
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3.1. Behandling af Provstiets kommentarer til årsregnskabet
2014 (Til beslutning)
Menighedsrådet har bemærket at Provstiudvalget har godkendt
årsregnskabet for 2014 uden bemærkninger.
REFERAT: Godkendt.
3.2. Revideret budget for 2015 og 2016 (Til beslutning – Bilag 1)
Der vedlægges ark med budgetønsker fra Menighedsrådets
kontoansvarlige og medarbejdere for 2016. Forretningsudvalget
foreslår at budgetønskerne fra sognemedhjælper Lissi Winther
imødekommes med en stigning i budgetposterne på kr. 9.000.
Gospel Workshop kr. 8.000 belyses nærmere før evt. bevilling.
Såfremt det fulde beløb (kr. 17.000) finansieres af konto 3003 Nye
sogneaktiviteter vil der herefter restere 38.000 kr. på kontoen til
resten af 2016.
I forhold til 2015 ønsker Peter Morthorst-Jensen at konto 6602
Kursus reduceres med kr. 25.000. Endvidere ønskes merbevilling
på kr. 5.000 vedr. konto 6203 Befordringsgodtgørelse.
REFERAT: Ovennævnte bevillinger blev godkendt – også kr.
8.000 til Gospel Workshop. Sidstnævnte dog under forudsætning
af, at der gøres en større indsats for at øge kendskabet til
workshoppen.
4. Ansøgning fra Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls
Kirke. (Til beslutning – bilag 2)
I lighed med tidligere år har Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls
Kirke ansøgt om tilskud til dækning af udgifter til talere og lejr mv.
Der ansøges om 3.000 kr. som forretningsudvalget indstiller til
godkendelse. Beløbet finansieres af konto 3002 – Pulje til
foreningsansøgninger.
REFERAT: Godkendt.
5.

Ansøgning fra Reden om julehjælp til mødre (Til beslutning – bilag
3)

Reden har ansøgt om tilskud til julehjælp til værestedets brugere.
Principperne for foreningstilskud er normalt at foreningerne har
bopæl eller har til Sct. Pauls Sogn. Forretningsudvalget foreslår at
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Reden henvises til det lokale menighedsråd og det lokale sogns
menighedspleje. Men da Reden må antages at have brugere fra
Sct. Pauls Sogn foreslår forretningsudvalget at der bevilges kr.
1.500. Beløbet finansieres af konto 3002 – Pulje til foreningsansøgninger.
REFERAT: Godkendt.
6.

Ansøgning om midler til foredrag i forbindelse med kirkedag
Flemming Baatz Kristensen ansøger om kr. 3.000 i 2016 til
foredrag i forlængelse af højmesse og kirkefrokost. Flemming
Baatz Kristensen planlægger fremadrettet at gennemføre
sådanne foredrag ca. 2 gange årligt. Beløbet for 2017 henvises til
budgetvedtagelse for 2017. Beløbet foreslås finansieret af konto
3003 Nye sogneaktiviteter.
REFERAT: Godkendt.

7.

Godkendelse af projekt (Til beslutning – Bilag 4A – 4C)
EplusN arkitektur havde til mødet i oktober 2015 udarbejdet et
budget over byggeriet. På den baggrund vedtog menighedsrådet
følgende:
”Menighedsrådet udtrykte utilfredshed og undren over rådgivningens
usikre budgetlægning. Byggeudvalget får til opgave til næste
menighedsrådsmøde at granske rådgivernes tidligere og nuværende
budgetter og forklare årsager til forskellen samt fremsætte oplæg til
prioriteringer af projektets dele på næste menighedsrådsmøde.”
Der vedlægges bilag 4A med beskrivelse af differencerne i
budgettet. Endvidere vedlægges bilag 4B, som beskriver hvilke
elementer byggeudvalget foreslår udgår og hvilke elementer som
er udsat som optioner. Der er aftalt mulig tidsplan for granskning
og kvalitetssikring af hovedprojektet og udsendelse af
udbudsmateriale - Bilag 4C.
Forretningsudvalget indstiller, at udbudsmaterialet efter endt
granskning udsendes mhp. indhentelse af priser. Såfremt Stiftets
godkendelse ikke foreligger ved udsendelsestidspunktet
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udsendes materialet med forbehold for myndighedernes
godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
8.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
8.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der er kommet en ny bog om en af kirkens tidligere
organister, Peter Dybdahl.
I november og december er der udstilling af Vibeke Strunges
billeder i sognehuset.
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 Ungdomsudvalget
8.6 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der forventes endelig godkendelse til igangsættelse
af renovering af præsteboligen, Marselisvej 9, snarest.
De høje lysestager er blevet renoveret og Mogens forestår en
prøveopstilling af dem i december måned.
8.7 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Arbejdet går godt og der er god tilslutning til arbejdet.
Der planlægges i lighed med tidligere år udsendelse af
blomsterhilsener til jul.
Aarhus Domprovsti udgiver et fælles magasin om diakoni i
provstiets sogne i starten af december.
Samarbejdet med den nye forstander på Stefanshjemmet – Erik
Morten Jensen er startet godt.
8.8 Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
8.9 Evt. nyt fra Koncertudvalget

9.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
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REFERAT: De fastansatte har været på førstehjælpskursus,
herunder instruktion i brug af hjertestarter. Til orientering er
husets hjertestarter placeret i våbenhuset.
Som opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler foreslår
kontaktpersonen, at medarbejderne får mulighed for at berette om
deres arbejde på menighedsrådsmøder. Forretningsudvalget
laver en plan for dette og drøfter formen.
I morgen afholdes årlig arbejdsmiljødrøftelse. I den forbindelse er
der udsendt et spørgeskema omkring psykisk arbejdsmiljø i
kirken. Svarene herpå indikerer, at arbejdsmiljøet i kirken er godt.
10.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Jakob From Søvndal orienterede om, at han pr. 1.
januar 2016 træder ind i Indre Missions hovedbestyrelse.

11.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

12.

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

13.

Eventuelt (Til orientering)
Karsten Andersen takkede for opbakning til årets julebasar.
Nettooverskuddet forventes at blive kr. 17-18.000.
Sct. Pauls Kirke har vagten ved julestalden mandag d. 7.
december. Anita Holmgaard vil gerne have besked, hvis nogen
ønsker at deltage.
Søndag d. 13. december er der Luciaoptog ved børn fra
Fjordsgade Skole.
Næste menighedsrådsmøde er mandag den 18. januar 2016
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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Der er gennemgang af ansøgere til korshærspræst og præst
ved Sct. Pauls Kirke tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00
Julefrokost for menighedsråd og medarbejdere er
10.december 2015 kl. 18.00
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