SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Thomas Kristian
Nielsen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Lisa Jensby
Iversen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Peter Morthorst-Jensen, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Flemming Baatz
Kristensen, Annette Baldus Vestergaard, Eva Futtrup Sørensen og Karsten
Thorlund (referent).
Indledning ved: Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 13 Beslutning
om eventuelt genudbud af omfugning af kirken.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Orientering om budget drift og anlægsrammer for 2014 (Til
orientering Bilag 1,2 og 3)
Provstiudvalget har udmeldt anlægsbeløb på baggrund af
budgetsamråd den 3. juni 2013.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
2.2. Ansøgning om merbevilling til kirkebilskontoen
Der er pr 3. maj 2014 anvendt 10.583 kr. på kirkebilskontoen. Johanne
Markvart har som formand for omsorgsudvalget fremsendt følgende
begrundelse for ansøgning om forhøjelse af kirkebilskontoen fra 16.000
til 30.000 kr. i 2013.
”Som led i opfyldelse af Sct. Pauls kirkes mål om at være en diakonal
kirke forslås herved en foreløbig budgetregulering for 2013 af konto
3101, kirkebil, til 30.000 kr.
Det sker med henblik på herunder at sikre at alle, der har levet med i
kirkens liv i deres aktive år, mulighed for fortsat fri, lige og åben adgang
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til fortsat at deltage i kirkens liv på trods af alderdom og nedsat
førlighed.”
Forretningsudvalget indstiller, at der gives den ansøgte ekstrabevilling
på 14.000 kr. Forretningsudvalg indstiller dog, at Omsorgsudvalget
fremadrettet overvejer at igangsætte initiativer, som i højere grad sikrer
fællestransport og at frivillige rekrutteres til at løse denne opgave så
omkostningen til denne vigtige opgave fremadrettet kan reduceres. Det
forudsættes at der gives omkostningsgodtgørelse til de frivillige.
REFERAT: Indstilling tiltrådt. Beløbet tages fra de frie midler.
2.3. Ansøgning om bevilling til Aftenskolen om Kristendom (Til
beslutning Bilag 4)
Aftenskolen om Kristendom ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til
forløbet "Forkyndelse gennem salmerne". Beløbet skal anvendes til PR,
kørsel og foredragshonorar. Ansøgningen har ikke været behandlet af
forretningsudvalget.
REFERAT: Der bevilliges kr. 8.000. Beløbet tages fra konto 3002 Pulje
til foreningsansøgninger. Kordegnen orienterer ansøger og udbetaler
beløbet.
3.

Godkendelse af igangsætning af om og tilbygning til kirke og
Sognehus (Til beslutning – evt. bilag 5A, 5B og 5C)
Menighedsrådet godkendte på sit møde den 19. juni 2012
dispositionsplan for om og tilbygning til Sct. Pauls Kirke. Provsti og Stift
har den 11. juni 2013 godkendt dispositionsforslaget under følgende
forudsætninger
 at de mange små skrå afskæringer ved de nye tilbygningers
hjørner helt udelades
 at der som materiale på taget vælges kobber og ikke tombak i
forlængelse af kobberet på kirkens tage og den eksisterende
tilbygning ved koret.
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 at menighedsrådet nøje overvejer, om ikke de nye tilbygninger vil
blive bedre tilpasset, hvis der indgår teglsten i facaderne så det
ikke udelukkende er i metal.
Det indstilles at byggeudvalget bemyndiges til at igangsætte
projektforslaget.
REFERAT: Indstilling tiltrådt.
4.

Ombygningsprojektet præsteboligen Rungstedvej 9 (Til beslutning
– evt. bilag 6 eftersendes) Menighedsrådet har tidligere godkendt at
ombygningsprojektet på Rungstedvej 9 sendes i udbud. Tilbudsfristen
foreligger inden MR-mødet og foreslås behandlet og videresendt til
provstiet.
REFERAT: Menighedsrådet blev forelagt 5 tilbud. Menighedsrådet
valgte det billigste tilbud. Formanden bemyndiges til at ansøge provstiet
om frigivelse af anlægsmidler og indgå kontrakt med lavest bydende,
Bytømreren A/S.

5.

Opfølgning på menighedsmødet den 13. juni 2013 (Til godkendelse
– Bilag 7 - referat - eftersendes)
REFERAT: Referat godkendt. Stor tak til udvalget og referenten for
deres store arbejde med at planlægge og sammenfatte aftenen.
Forretningsudvalget kommer med oplæg til fremtidig form og tidspunkt
for afholdelse af menighedsmøde på mødet i august.
Forretningsudvalget arbejder desuden videre med opfølgning på
menighedsmødet.

6.

Opfølgning på visioner (Til beslutning)
Menighedsrådet afholdt visionsdag den 1. marts 2013. Menighedsrådet
besluttede på sit møde den 21. marts, at punkterne i referatet fra
visionsdagen skulle behandles i udvalg og forelægges på et
menighedsrådsmøde. Punkterne er herefter behandlet på
menighedsmødet. Det bør for hvert af punkterne foreslås om og i givet
fald hvem som skal arbejde videre med sagen. Forretningsudvalget har
på mødet den 3. juni 2013 behandlet nedenstående punkter. FU
indstilling skal justeres på baggrund af menighedsrådets behandling af
menighedsmødet.
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6.1 Indstilling fra Børneudvalget (Til beslutning - Bilag 8)
REFERAT: Udvalget arbejder videre med ideen om dåbstræf i
samarbejde med præsterne og sognemedhjælperne.
6.2 Indstilling fra Kirkeudvalget (Til beslutning - Bilag 9)
I forhold til AV-udstyr har menighedsrådet undladt at søge
provstiudvalget om i bevilling 2014. Forslaget kan således tidligst
realiseres i 2015. Forretningsudvalget indstiller at kirkeudvalget
undersøger AV-udstyr med respekt for kirkens æstetik således at det
kan behandles i menighedsrådet senest i januar 2014.
I forhold til renovering af alter og altertavler foreslår forretningsudvalget,
at kirkeudvalgets indstilling følges og at præsterne inddrages i en mulig
løsning.
REFERAT: Indstilling tiltrådt med følgende tilføjelser. Udvalget arbejder
foruden ovennævnte punkter videre med genbrug af gamle PH lamper
som ny belysning i våbenhuset.
Johanne Pedersen Markvart og Lona Meisnow er imod, at der arbejdes
med at undersøge muligheder for opsætning af skærme i kirkerummet.
Johanne Pedersen Markvart uddelte desuden et notat med argumenter
imod flytning af den syvarmede lysestage.
6.3 Indstilling fra Byggeudvalget (Til beslutning - Bilag 10)
Forretningsudvalget foreslår at menighedsrådet tiltræder
byggeudvalgets indstilling.
REFERAT: Indstilling tiltrådt.
6.4 Indstilling fra Åben Kirke udvalget (Til beslutning - Bilag 11)
Åben Kirkeudvalget har følgende indstilling: I forbindelse med Åben
Kirke er der mulighed for at knæle ved alteret. Det kan dog opleves,
som om man er meget synlig og udstillet pga. placeringen i kirken.
Derfor vil Åben Kirke-udvalget gerne give mulighed for at knæle i
området bagerst i kirken, hvor man kan være lidt mere ”for sig selv”.
Åben Kirke-udvalget foreslår derfor at indkøbe 4 løse skamler til

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18. juni 2013 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
knæfald. Forretningsudvalget indstiller at skamlerne indkøbes af
kirkeudvalget i samråd med Åben Kirkeudvalget.
REFERAT: Indstilling tiltrådt. Menighedsrådet beder i øvrigt
kirkeudvalget om at undersøge muligheden for at etablere et ’rum’
omkring lysgloben og opgradere lysgloben. Kirkeudvalget etablerer en
midlertidig udvidelse af lysgloben med sandfyldt krukke for nedsætning
af kerter.
7.

Ansættelse af ny medarbejder til Sct. Pauls Kirke (Til orientering
eller beslutning Bilag 12 )
Forretningsudvalget orienterede på sidste møde om udvalgets arbejde
med ekstrabevillingen fra provstiet på 250.000 kr. i 3 år.
Forretningsudvalget indstiller, at Kirkeministeriet via stiftet og provstiet
søges om en halvtidssognepræst i en fast stilling. Udgiften til stillingen
og øvrig drift anslås at udgøre 210.000 kr.
Forretningsudvalget foreslår, at den resterende del af bevillingen på
40.000 kr. afsættes til vikarforpligtelse/medhjælp for organisten samt til
spil ved arrangementer i sognehuset herunder ved Stop Op (når
fuldtidssognemedhjælperen er forhindret). Beløbet foreslås udmøntet af
kontaktpersonen i samarbejde med organisten.
Endelig foreslås at der afsættes et engangsbeløb af kirkens frie midler
til evt. udvikling af nyt PR-koncept for Sct. Pauls Kirke. Det foreslås at
Kommunikationsudvalget fremsætter forslag hertil til et af MR-møderne
i august/september.
REFERAT: Der var opbakning til forretningsudvalgets indstilling, og
indstilling tiltrådtes med følgende bemærkninger.
Medarbejderrepræsentanten udtrykte bekymring for om der er
tilstrækkelige arbejdsfaciliteter og fysiske rammer for en eventuel ny
medarbejder samt om den nødvendige finansiering kan findes efter
udløb af puljemidler.
Erik Dybdal Møller og Jørgen Lasgaard ønskede desuden følgende ført
til referat.
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1. Vi søger et konstruktivt samarbejde med menighedsrådet om at finde
den rette præst.
2. Det er vores klare overbevisning, at den bedste fornyelse i forhold til
’vore tre præster… omkring de 60 år’ er en yngre kvindelig præst.
3. Vi ønsker ikke på forhånd at være ekskluderende ved at udelukke
nogen ansøger på grund af køn eller teologisk holdning.
Beslutning
Formanden bemyndiges til at søge Kirkeministeriet via provstiet og
stiftet om en halvtids sognepræst i fast stilling.
Der afsættes kr. 20.000 til vikarforpligtelse/medhjælp for organisten i 2.
halvår 2013 og kr. 40.000 i 2014 og 2015 og foreløbig kr. 20.000 i 1.
halvår 2016.
Kommunikationsudvalget bedes komme med oplæg til menighedsrådet
for brug af engangsbeløb på op til kr. 50.000 på udvikling af nyt PRkoncept. Beløbet finansieres af frie midler.
8.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
8.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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 Kirkeudvalget og Kirkeværgen
8.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Lisa Jensby Iversen er indtrådt i Evangelisk Alliances
gruppe om socialt ansvar.
8.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
8.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

9.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Ingen bemærkninger.

10.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Jørgen Lasgaard og Erik Dybdal Møller ønsker tilskud til
studietur. Behandles på mødet i august.
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Jørgen Lasgaard orienterede om at Kirkens Korshær nu næsten er
oppe på 10 kirkepartnerskaber.
Flemming Baatz Kristensen opfordrede menighedsrådets medlemmer til
at overveje deltagelse i Willow Creek konference 25.-26. oktober 2013.
11.

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

12.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Eva Futtrup Sørensen foreslår at referater fra
udvalgsmøder fremover deles via Dropbox. Muligheden drøftes på
mødet i september – Eva Futtrup Sørensen forelægger Dropbox
løsning.

13.

Beslutning om eventuelt genudbud af omfugning af kirken.
REFERAT: På mødet 30. maj 2013 vedtog menighedsrådet at
genudbyde entreprisen vedr. omfugning af kirken.
Menighedsrådet har siden fået nye oplysninger om udbuddet i 2009.
Såfremt lavestbydende, Poul Pedersen A/S, vedstår sit tilbud
bemyndiges formanden derfor til at indgå kontrakt med Poul Pedersen
A/S.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 27. august kl. 19.00
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