SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Sonia
Ellinor Pedersen, Mogens Skjøth, Erik Dybdal Møller, Finn Bruun Ravnsbæk, Martin Toft
Lodahl, Georg Hoxer Kjeldsen, Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz Kristensen, Henning
Dahl Madsen, Lona Meisnow. og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Johanne Pedersen Markvart og Agnes Margrethe Petterson.

Indledning ved Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT:

2.

Fremtidig varetagelse af regnskabsførerfunktionen og afløsning
for kordegn (Til beslutning ) (19.30)
På seneste MR –møde blev det besluttet at menighedsrådet ved Sct.
Pauls Kirke tilslutter sig provstiets ordning om fælles regnskabsførerfunktion. Menighedsrådet er på den baggrund optaget i ordningen
pr. 1. januar 2012. FU fik på MR-mødet i november bemyndigelse til, at
købe vikar til dækning af eventuelt behov for assistance indtil ny
ordning er indkørt. Der har endnu ikke vist sig behov herfor.
Det blev samtidig besluttet at formand Finn Bruun Ravnsbæk og
kontaktperson Martin Lodahl til mødet i januar skulle fremlægger
forslag til fremtidig håndtering af kordegnefunktionen. Formanden og
kontaktpersonen indstiller på baggrund af møde med kordegn,
kirketjener og kirkebogsførende sognepræst at:
a) at afløsning til gudstjenester på kordegnens fridage, friweekender og
ferier (17 gange årligt) varetages af frivillige. MR udpeger en person til
at varetage koordineringen.
b) at kordegnen varetager de restopgaver der forbliver på
kordegnekontoret i forbindelse med overførsel af regnskabsopgaverne
til den fælles regnskabsfører funktion.
c) at kordegnekontoret fremover permanent lukkes om fredagen.
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d) at afløsning på kordegnekontoret mandag til torsdag varetages af
kirketjeneren forventet tidsforbrug 7 x 30 timer årligt i alt 210 timer.
Ordningen indføres under forudsætning af at der kan opnås enighed
med kirketjenerforeningen om løn og ansættelsesforhold.
e) at der bevilges midler til uddannelse af kirketjeneren til
kordegnevikar. ca. 12.000 kr.
f) at kirketjenerens vikarbudget forøges med et beløb svarende til 210
timer.
REFERAT: Forslagene tiltrådt. Georg Kjeldsen udpeges til koordinator.
Finn Bruun Ravnsbæk er ansvarlig for at finde en gruppe af frivillige.
Opstarten på den nye regnskabsordning er forløbet rigtig godt. Der blev
udtrykt stor ros til Kirsten Stensig og Hans Henrik Christensen for deres
indsats og arbejde med at få den nye regnskabsordning godt i gang.

3.

Styrket indsats for børnearbejdet ved Sct. Pauls Kirke (Til
beslutning ) (19.50)
Menighedsrådet besluttede på sidste møde at afsætte ekstra midler til
børnearbejdet ved Sct. Pauls Kirke. Formanden for børneudvalget og
formanden for MR indstiller at de ekstra timer til arbejde blandt børn
udmøntes af børneudvalget.
Børneudvalget har tidligere drøftet muligheden for, at
børnesognemedhjælperen kan bruge timer på børnerytmik, som der i
dag på frivillig basis er stor succes med. Det frivillige tilbud er pt. for 2-4
årige, hvor alderen rykkes i takt med at børnene bliver ældre. Timerne
til børnesognemedhjælperen giver mulighed for, at der kan oprettes 1-2
nye børnerytmik hold opdelt på alder. Børnesognemedhjælperen skal
have de mindste børn. Børneudvalget ønsker rådets
stillingtagen/kommentarer til disse tanker.
REFERAT: Jørgen Lasgaard foreslog, at julegudstjenesterne for
institutioner evalueres og at sognemedhjælperen fremover bruger timer
på kontakt til sognets institutioner, gerne personlig kontakt.
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Erfaringen er at næste år skal indbydelser til julegudstjenester sendes
ud omkring 1. oktober.
4.

Økonomi ved kassereren
4.1 Godkendelse af revisionsprotokulat for 2012
(Til beslutning – Bilag 1 ) (19.45)
I forbindelse med regnskabsførerens nye job og dermed opsigelse af
stilling i Sct. Pauls Kirke har revisionen foretaget gennemgang.
Revisionen havde ikke bemærkninger til regnskabet..
Revisionen konstaterer, at der pt. er placeret mere end 750.000 kr. hos
Tønder Bank.
Formanden har på ny indhentet oplysninger om Tønder Bank som viser
at banken på alle vitale områder er solid.
Forretningsudvalget indstiller, at der på trods af at menighedsrådets
bankforbindelse må anses som yderst solid foretages en større
spredning af engagementet. Herunder at der bla. vælges en model med
mindst mulig administration. Der kan pt. opnås en rente på 1,75 procent
hvis engagementet spredes til en række banker som Tønder Bank
arbejder sammen med. Renten er ca. ½ pct. lavere end den højst
opnåelige markedsrente. Men sikrer størst mulig sikkerhed kombineret
med lav administration.
Formanden bemyndiges til at indgå aftale herom.
REFERAT: Menighedsrådet ønsker ikke at have indeståender der
overskrider indskydergarantiordningen. Formanden og kasseren sørger
for omplacering af midler, herunder anvendelse af ovennævnte ordning.
Omplacering af midler skal være gennemført senest 1. april.

4.2 Årsplan for budgetarbejdet for 2012
(Til beslutning – Bilag 2)
Den folkevalgte kasserer har sammen med kordegn og det eksterne
regnskabsførerkontor udarbejdet årsplan for budget og
regnskabsarbejdet. Årsplanen er endvidere godkendt af
Forretningsudvalget.
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REFERAT: Godkendt.

5.

Drøftelse af visionsdag i provstiet (Til drøftelse / orientering - Bilag 3)
Provsten har indkaldt til visionsdag lørdag den 21. januar 2012.
Forslagene til visionsdagen drøftes.
REFERAT: Punktet blev drøftet.

6.

Renovering af præsteboliger Marselisvej 9 og Strandvejen 114. (Til
orientering)
Flisebelægning på Marselisvej 9 er færdiggjort. Der skal endvidere
påbetyndes andre indvendige arbejder. Udvendige arbejder forventes i
perioden 11. april til 11. juni 2012.
I forhold til præsteboligen på Strandvejen 114 forelå der til seneste MRmøde fornyede undersøgelser fra Geo som imidlertid ikke var prissat.
Dette er nu sket og indvendige arbejder forventes påbegyndt snarest
mens de udvendige arbejder forventes at pågå i perioden 1. april til 1.
juni 2012.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

7.

Status på 125-årsjubilæet søndag den 12. februar (Til beslutning)
Begivenheden fejres med en festgudstjeneste søndag den 12. februar
kl. 10.30, hvor biskop Kjeld Holm prædiker. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært for et lettere jubilæumstraktement i sognehuset
mellem 12.00 og 14.00. Det foreslås at der afsættes 10.000 kr. til
receptionen.
Der vil samtidig være præsentation af en lille udstilling med interessant
udpluk af kirkens historie ved menighedsrådets næstformand Mogens
Skjøth.
REFERAT: Godkendt. Budget udvides til kr. 15.000. Flemming Baatz
Kristensen sørger for, at der bliver udsendt invitationer til jubilæet.

8.

Ønsker til 125-års jubilæet
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Kirkeværgen indstiller at Sct. Pauls Kirke ønsker sig belysning og eller
forgyldning af spir til 125-årsgave.
REFERAT: Godkendt.
9.

Status på træffetid vedr. henvendelser om bisættelse/begravelse
på fredage. (Til orientering)
Provsten indkalder til møde med Skt. Lukas om en ordning.
REFERAT: Mandag d. 27. februar afholdes møde mellem provsten og
menighedsrådformændene fra Skt. Lukas og Sct. Pauls vedr.
ovennævnte.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
10.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
10.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
10.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
10.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
10.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
10.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
REFERAT: Der er truffet aftale med DKM om ny hjemmeside.
Kirkebladet uddeles fremover af Y’s Men og FDF i fællesskab.
10.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
10.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

11.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Ingen bemærkninger.

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: På næste menighedsrådsmøde bliver der fremsat forslag
om at indføre lørdagsdåb, en lørdag om måneden.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
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REFERAT: Århus Stifts Menighedsrådsforening inviterer til møde på
Diakonhøjskolen. Invitation kan findes på IT-skrivebordet.
14.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Punkter til mødet skal senest 13. februar 2012 indsendes til
Jørgen Lasgaard og Mogens Skjøth, der udsender dagsorden.
Georg Kjeldsen ønsker punkt på næste møde, hvor
menighedsrådsvalget til efteråret drøftes, herunder hvilke initiativer, der
kan tages for at sikre arbejdsglæde i rådet.

Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 21. februar
2012 kl. 17.00
Punkter til mødet skal senest 13. februar 2012 indsendes til Jørgen
Lasgaard og Mogens Skjøth.
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