SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat fra Menighedsrådsmødet

Torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk (dog ikke i punkt 4), Britta Toft, Annette Eriksen, Karsten
Andersen, Lona Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Filip Kruse Christensen, Tomas Kristian
Nielsen, (medarbejderrepræsentant), Peter Morthorst-Jensen, Jakob From Søvndal, Simon
Bakbo (suppleant), Amalie Bach Dybdal (referent)
Afbud: Peter Kalstrup, Morten Aagaard, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth,

Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10)

Referat: Dagsordenen blev godkendt. Vi besigtiger prøver af
bænke i pausen.
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.
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
2.8 Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Referat:
2.1 Finn Bruun Ravnsbæk vælges som formand
2.2 Peter Morthorst-Jensen vælges som næstformand
2.3 Mogens Skjøth vælges som kirkeværge
2.4 Georg Hoxer Kjeldsen vælges som kasserer
2.5 Britta Toft vælges som kontaktperson
2.6 Mikael Klinge vælges som bygningskyndig
2.7 Georg Hoxer Kjeldsen vælges som underskriftsberettiget
2.8 Britta Toft vælges som arbejdsmiljørepræsentant
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Økonomi ved kassereren (kl. 19.15) (Skema vedlagt
3.1. Ændringer til budget for 2017 og 2018 (Til beslutning – bilag 1)
Der er vedlagt oversigt over budgetændringer for 2017. FU
indstiller at ændringer til ´BUDGET 2018 udskydes til januar 2018.

Referat: Indstillingen om budgetudvidelser og –besparelser
tiltrædes af MR. Der reduceres herudover 2.500 kr. henholdsvis i
diakoni og nye sogneaktiviteter.
3.2 Procedure for besparelser (Til beslutning – bilag 2
Der vedlægges ark til udfyldelse af besparelsesforslag i
udvalgene. Arkene skal jf. beslutning på mødet i august 2017
behandles på mødet i januar 2018. Forslagene skal således være
FU i hænde senest 3. januar 2018.
Referat: Forslaget vedtages.
3.3 Opfølgning på MR-ønsker om refusion af udgifter til
overenskomstansat præst varetagelse af
konfirmandundervisning. (Til beslutning)
Det blev på mødet i august 2017 besluttet at der skulle
rettes henvendelse til provstiet om mulighed for
kompensation for aflønning af den overenskomstmæssige
sognepræsts varetagelse af konfirmationsforberedelsen.
Kassereren har undersøgt sagen og konklusionen er at
biskoppen formelt har adgang til at pålægge opgaven.
Formanden kontakter biskoppen for en uformel drøftelse.
Referat: Forslaget vedtages.
4.

Forslag fra 2X på Forældreskolen om flytning af
konfirmationsdato fra søndag til lørdag i 2023 (kl. 19.30) (Til
beslutning – bilag 3 - foreløbigt)

Forældrene i klassen 2X på Forældreskolen, hvor børnene skal
konfirmeres ved Sct. Pauls Kirke har rettet henvendelse om at få
flyttet konfirmationen fra søndag til lørdag i 2023, grunden er, at
man ønsker bedre mulighed for at fejre konfirmationen med en hel
festdag.
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Forretningsudvalget indstiller at forslaget fra menighedsrådet
imødekommes såfremt Forældreskolen ikke har bemærkninger
dertil.
Referat: Forslaget vedtages. Finn Bruun Ravnsbæk meddeler
beslutningen.
5.

Forslag om, at menighedsrådet deltager i Leadership Summit
i 2018 som studietur (kl. 19.40) (Til beslutning)
Flemming Baatz Kristensen, Jakob Søvndal og 3 deltagere fra
menighedsrådet har deltaget i Global Leadership Summit i 2017.
De foreslår at menighedsrådets studietur henlægges til Global
Leadership Summit i 2018 fredag den 2.11 til lørdag den 3.11
begge dage kl. 9.00 - ca. 16 i Citykirken.
Forretningsudvalget støtter ikke ideen om henlæggelse af
studietur til Global Leadership Summit. Det foreslås, at der som
hidtil gives tilskud til enkeltdeltageres deltagelse. Midlerne tages
af kontoen til kursusudgifter til MR og kontoen til udflugt til
menighedsrådet.

Referat: Forretningsudvalgets forslag vedtages.
Britta Toft og Filip Kruse Christensen gav et kort referat af
indtrykkene fra deres deltagelse. Der var et højt fagligt niveau, og
de fik et stort udbytte af at deltage som gruppe fra samme
menighedsråd. Gruppen, der har været afsted, vil lave et oplæg
inspireret af GLS til temadrøftelse til evt. fremtidige MR møder.
6.

Forslag om henvendelse til nytilflyttede til sognet (kl. 19.50)
(Til beslutning – bilag 4A og 4B)

Præsterne har udarbejdet en skrivelse til nye tilflyttere til Sct.
Pauls Sogn. Såfremt brevet skal udsendes pr. post udgør prisen
ca. 20.000 kr. årligt.
Forretningsudvalget støtter forslaget og henviser til at
finansieringen skal findes senest i januar 2018 af MR.
Referat: Forslaget vedtages.
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Forslag om kunstværk (kl. 20.00) (Til temadrøftelse - bilag 5A, bilag 5B,
bilag 5C, bilag 5D og 5E ) –

Menighedsrådet har på baggrund af forslag fra tidligere
korshærspræst Jørgen Lasgaard samt tidligere rådmand Torben
Brandi Nielsen fået en invitation til at købe udsmykning af en væg
som del af projektet ”The Hidden Rainbow”. Projektet er en
invitation til 10 virksomheder/institutioner om at indgå i projektet
og dekorere en væg i farven på den koordinat der er ud for ”The
Rainbow Panorama” på ARoS i Sct. Pauls tilfælde ”grønlig”. Der
er foreløbigt malet vægge hos TDC og hos Statens
Forskningsfond.
Placeringen af kunstværket kan evt. være ved handicapliften eller
i Våbenhuset se illustration Bilag 4C.
Forretningsudvalget indstiller at sagen behandles i kirkeudvalget.
Forretningsudvalget anmodes i givet fald om at fremsætte forslag
til finansiering.
Referat: Sagen sendes videre i kunstudvalget. Derefter forelægges
det MR til beslutning.
8.

Forslag om nedsættelse af udvalg til næste menighedsmøde
(til beslutning) (kl. 20.15)
Det foreslås at der arbejdes på at forhøje deltagerantallet til næste
års menighedsmøde og at der allerede nu nedsættes et udvalg.

Referat: Kommissoriet består af to dele: 1) Hvad vil vi med mødet.
2) Hvordan griber vi det an.
I udvalget er: Simon Bakbo, Georg Hoxer Kjeldsen, Annette
Eriksen, Morten Aagaard
9.

Revision af stillingsbeskrivelse (til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår, at der nedsættes et udvalg til
gennemgang og revision af stillingsbeskrivelser.

Referat: Kontaktperson og den enkelte medarbejder udarbejder
stillingsbeskrivelser. Herefter drøftes beskrivelserne i et udvalg
bestående af Peter Morthorst-Jensen, Britta Toft, Karsten
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Andersen og Finn Bruun Ravnsbæk, hvorefter materialet kommer i
MR.
10.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat: Udvalg bedes være opmærksomme på at ligge materiale
ind i DAP’en.
11.

Eventuelt (kl. 21.00) (til orientering)
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 11. januar 2018
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
Julefrokost er torsdag den 7. december kl. 18.00
Finn Bruun Ravnsbæk gør Hans Henrik Christensen
opmærksom på, at vi skal meddele de par, der ønsker at
booke tid i kirken til vielse i 2018, evt. vil kunne blive berørt af
planlagte ombygningsarbejder. MR er enige om ikke at lægge
renoveringen i tidsrummet maj samt november-december.
Kirkeudvalgsformanden Karsten Andersen går ind i
forretningsudvalget i 2018.
Mødet blev afsluttet 21:45.
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