SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18.30 i Sognehuset
Indledning ved Jørgen Lasgaard (18.30)
Til stede: Martin Toft Lodahl (referent), Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl,
Hans Henrik Christensen (medarbejder repræsentant), Erik Dybdahl Møller,
Finn Bruun Ravnsbæk, Flemming Baatz Kristensen, Henning Dahl Madsen,
Lona Meisnow, Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Karsten
Thorlund (deltog kun under punkt 1 og 2 – forlod mødet inden afstemningen
grundet børnepasning), Joan Amalie Holck og Jørgen Lasgaard.
Afbud: Karen Bjørn Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen og Agnes Petterson.
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter 18.40
REFERAT:
Godkendt.

2.

Godkendelse af dispositionsforslag for forbedret tilgængelighed,
forbedrede handicapfaciliteter og udbygning af Sct. Pauls Kirkes
sognehusfaciliteter (til beslutning – bilag 1 eftersendes ) (19.00 20.00)
E+N arkitekterne har i samarbejde med byggeudvalget og med input fra
det øvrige menighedsråd udarbejdet udkast til dispositionsforslag for
byggeri ved Sct.Pauls Kirke. Byggeriet skal forbedre tilgængelighed,
sikre bedre handicapfaciliteter og forbedre sognehusfaciliteterne via
udbygning langs Sct. Pauls Kirkes vest og østside. Der skal træffes
afgørelse om dispositionsforslaget.
REFERAT:
Idet menighedsrådet konstaterer, at mødefaciliteterne kun i ringe
grad udvides, vedtog menighedsrådets dispositionsforslaget . Dog
med den forudsætning, at der under det eksisterende
kordegnekontor kan etableres en gennemgang i praksis.
For stemte: Erik Dybdahl Møller, Jørgen Elkjær Lasgaard, Johanne
Pedersen Markvart, Lona Meisnow, Flemming Baatz Kristensen, Finn
Bruun Ravnsbæk, Martin Toft Lodahl.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18.30

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
I mod stemte: Mogens Skjøth, Børge Juhl
Hverken for eller i mod: Henning Dahl Madsen, Sonia Ellinor
Pedersen
Mogens Skjøth udtaler: ”Jeg synes, at man ødelægger Sct. Pauls
Kirkes fornemme anlægsplan.”
3.

Budget Økonomi (20.00 - 20.30)
Driftsbudgettet og nogle anlægsønsker blev godkendt på seneste MRmøde. Der udestår dog anlægsønsker vedr. energiforbedrende tiltag,
samt Sct. Pauls Kirkes ansøgning til omfordelingspuljen.
3.1. Endelig godkendelse af drifts og anlægsbudget (til beslutning –
bilag 2 eftersendes) Der vil til mødet foreligge bidrag fra Kirkeudvalget
vedrørende forslag til de energiforbedrende tiltag.

Forretningsudvalget foreslår at anlægspunktet vedr. altertavlen udgår af
anlægsønskerne til 2013 og i stedet afventer en drøftelse på baggrund
af oplæg fra kirkeudvalget til restaurering af alterbillede og
principbeslutning vedr. ønske om evt. ændring af alteret.
REFERAT: Vedtaget som foreslået af forretningsudvalget ovenfordvs. der søges alligevel ikke om 500000 kr. til restaurering af
altertavle og alter i 2013.
Der søges til gengæld om 732928 kr. til energiforbedringer i Sct.
Pauls Kirke jvf energirapport, som var bilag til forrige
menighedsrådsmøde.
Øvrige anlægsønsker fremgår af referatet for forrige
menighedsrådsmøde.

3.2. Forslag til Sct. Pauls Kirkes andel af omfordelingspuljen (til
beslutning – bilag 3)
Forretningsudvalget foreslår, at der ansøges om driftsmidler til en
frivillighedskoordinator ved Sct. Pauls Kirke. Koordinatoren skal styrke
og koordinere arbejdet fra frivillige ved Sct Pauls Kirke.
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Endvidere skal stillingen styrke kirkens PR-arbejde yderligere evt. via
aflastning af kirkens nuværende sognemedhjælpere så denne kan
bruge ydereligere tid på PR-virksomhed.
For det tredje skal frivillighedskoordinatoren arbejde blandt børn og
unge bla. i forhold til varetagelse af aldersopdelt børnekirke. Lønudgift
for en fuldtidsstilling ca. 475.000 kr. inkl. øvrig drift. Såfremt
provstiudvalget ikke finder midler til en fuldtidsstilling ansøges
subsidiært om en deltidsstilling.
REFERAT: Menighedsrådet foreslår, at der søges 250000 kr (incl
øvrig drift) til en halvtidsstilling til styrkelse af:
Diakoni
Børnekirke
PR.
For denne ansøgning stemte: Erik Møller, Jørgen Lasgaard, Martin
Lodahl, Flemming Baatz Kristensen, Finn Bruun Ravnsbæk,
Mogens Skjøth
I mod stemte: Sonia Pedersen, Lona Meisnow, Henning Dahl
Madsen
Hverken for eller imod: Børge Juhl, Johanne Markvart.
Medarbejderrepræsentant Hans Henrik Christensen stiller sig
undrende og kritisk over for beslutningen og behandlingen af
sagen.
Finn Bruun Ravnsbæk udtaler: Forslaget har været behandlet på
medarbejdermøde.

Der ud over søger vi om 100.000 kr. som Sct. Pauls kirkes andel af
H-mol-messe af J.S. Bach til opførelse i Sct. Lukas kirke i
samarbejde med Sct. Lukas kirkes menighedsråd.
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3.3. Endelig godkendelse af målsætninger - særlige indsatsområder
Såfremt menighedsrådet vedtager punkt 3.2 foreslås at
målsætningsafsnittet tilføjes:
Sct Pauls Kirke ønsker at styrke frivilliges arbejde ved Sct Pauls Kirke.
REFERAT: Dette tilføjes ikke som konsekvens af pkt. 3.2

4.

Diverse ansøgninger fra foreninger mv.
4.1. Ansøgning fra Mandagsfællesskabet (Til beslutning – Bilag 4)
Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls Kirke ansøger om 5.000 kr. til
støtte for foreningens arbejde. Ansøgning motiveret om støtte til arbejde
blandt de mange børnefamilier som er tilknyttet fællesskabet.
Forretningsudvalget indstillet at ansøgningen på kr. 5.000 godkendes.
REFERAT: Vedtaget. Tages fra kontoen til ”Tilskud til forenings
aktiviteter”.
4.2. Ansøgning fra Foreningen KRIS om støtte (Til beslutning – Bilag
5A og 5B)
Foreningen KRIS ansøger ved Gitte Wengel om beløb til at afholde
flere informationsmøder hos skoler, virksomheder, kirker og foreninger
for at øge kendskabet til og forebygge seksuelle overgreb samt
rekruttere flere rådgivere og frivillige.
Forretningsudvalget indstillet at ansøgningen ikke imødekommes, da
det ikke er en lokal forening ved Sct. Pauls Kirke/sogn. Det foreslås
dog, at der i stedet købes et foredrag fra KRIS (til normal
foredragsholdertakst) samt at der ved en højmesse søndagen før eller
efter en rosengudstjeneste indsamles et kollektbeløb til KRIS.
REFERAT: Vedtaget som foreslået i dagsordenen.
4.3 Ansøgning fra Fjordsgades Skoles kor (Til beslutning – Bilag 6 eftersendes)
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NJ Fjordsgade har i såvel 2010 som foregående år modtaget tilskud fra
Sct. Pauls Kirke. Koret sendte ikke ansøgning i 2011. Koret ansøger om
tilskud for såvel 2011 som 2012. Der er bevilget midler i 2012 men 2011
er regnskabet afsluttet. Det foreslås at koret tildeles 10.000 kr. fra såvel
2011 som 2012. I alt 20.000 kr. Finansieringen fra 2012 sker fra
budgettet. Beløbet fra 2011 finansieres af kirkens opsparede overskud.
REFERAT: Vedtaget som foreslået i dagsordenen.

5.

Studietur Fastsættelse af dato og formål. (Til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår én af følgende datoer:
 2. juni 2012
 29. september 2012
 6. oktober 2012
Forretningsudvalget indstiller at studieturen omfatter initiativer i
forbindelse med det evt. forestående byggeri.
REFERAT: 29. september 2012 er vedtaget. (Den oprindelige
fastlagte dato.) Byggeudvalget kommer med forslag til indhold af
turen.

6.

Sogneprofil fra Kirkefondet (Til orientering Bilag 7A og 7B)
Sct. Pauls Kirke har modetaget en sogneprofil. FU foreslår at den
drøftes på det kommende MR-møde i maj på baggrund af et oplæg.
REFERAT: Drøftes til menighedsrådsmødet d. 22/5-12.
Det blev endvidere foreslået, at det nye menighedsråd tager den
op til en evt. kommende visionsdag – med bistand fra Kirkefonden.

7.

Kirkestafet (Til beslutning - Bilag 8)
Langenæs og Lukas Kirker foreslår en kirkestafet i sommermånederne
en gang hver i alle provstiets 8 kirker. FU foreslår at Sct. Pauls tilslutter
sig stafetten.
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen tilmelder os arrangementet
og foreslår tidspunkter. Kasseren finder konto til finansiering.
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8.

Godkendelse af færdiggørelse af renovering og istandsættelse af
præsteboligen Strandvejen 114 (Til beslutning – Bilag 9A – Der
eftersendes endvidere bilag 9B. Provstiet har godkendt ansøgning fra
Sct. Pauls Kirke om igangsætning af vedligeholdelses og
renoveringsarbejderne vedrørende. Strandvejen 114. Provstiet foreslår
at anlægsarbejderne gøres færdige med renovering af badeværelse,
vinduer mv. Der er på den baggrund indhentet fornyede overslag/tilbud
som forventes at foreligge til MR-mødet.
REFERAT: Menighedsrådet bemyndiger Børge Juhl og Finn Bruun
Ravnsbæk til at indhente tilbud og ansøge provstiudvalgets 5%midler.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
På fredag afholdes bygningssyn (kirke og præsteboliger)
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Teksten til frivillighedsfolder er færdig.
Der er uddelt 90 påskeblomster af 11 frivillige.
9.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Der er kommet nyt kirkeblad.
Der er kommet ny hjemmeside.
9.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
9.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

10.

Nyt fra kontaktpersonen

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Erik Møller: 36 konfirmeret ved to gudstjenester i søndags. Det
forløb rigtig godt med mange deltagere – han ønsker samme
fremgangsmåde de kommende år.
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Joan Amalie Holck takker for menighedsrådets opbakning til
ordinationen. Hun takker også for blomsterne.
Jørgen Lasgaard: Der var 4 praktikanter til stede til
menighedsrådsmødet som et led i praktikordningen fra
pastoratseminariet.
REFERAT:
12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
REFERAT: Henvisning til IT-skrivebordet.

13.

Eventuelt (til orientering)
Flemming Baatz Kristensen: Har søgt stiftet og fået godkendt at
benytte 10.000 kr. af arven efter Anne Hansen bruges til
kroningsmessen i forbindelse med højmessen Kr. Himmelfartsdag
2012.
Jørgen Lasgaard: Kirkens Korshærs basar i Nørre Alle var en stor
succes.
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 22. maj 2012 kl.
19.00
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