SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 18.00 i Sognehuset
Til stede: Børge Juhl, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Mogens
Skjøth, Erik Dybdahl Møller, Finn Bruun Ravnsbæk, Georg Hoxer Kjeldsen,
Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz Kristensen, Henning Dahl Madsen, Lona
Meisnow, Johanne Pedersen Markvart, Martin Toft Lodahl og Karsten
Thorlund (referent).
Afbud: Karen Bjørn Juhl, Sonia Ellinor Pedersen og Agnes Petterson.
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter

2.

Økonomi ved kassereren
2.1 Godkendelse af regnskab for 2011 (Til beslutning bilag 1-4)
Oplæg til regnskabet for 2011 er udarbejdet af regnskabsføreren og
forelagt forretningsudvalget. Udkastet indstilles til vedtagelse.
REFERAT: Godkendt.
2.2. Indledende drøftelse af budgettet for 2013
Menighedsrådet drøfter køreplan for budgettet 2013. Herunder drøftes
specielle ønsker i 2013 og mulige nedskæringer.
REFERAT: Jørgen Lasgaard opfordrer til at budget for belysning af
kirken ligger klar til budgetdrøftelsen. Finn Bruun Ravnsbæk foreslår at
der reserveres midler til inventar i forbindelse med byggesagen. Jørgen
Lasgaard foreslår der reserveres midler i budget til drift af 3 KM
forbindelser. Georg Kjeldsen skal have modtaget budgetønsker senest
mandag d. 2. april.
2.3 Drøftelse af budgetønsker til Provstiets driftspulje
På seneste menighedsrådsmøde besluttede menighedsrådet at
opfordre de enkelte menighedsrådsmedlemmer og udvalgene til at
tænke på muligheder til projekt(er) til provstiets driftspulje til projekter.
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REFERAT: Der blev foreslået at lave initiativ på ældreområdet.
Omsorgsudvalget overvejer. Der opfordres generelt til at formulere
ønsker, som kan drøftes på mødet i maj.
3.

Drøftelse af skitser for udbygning af Sct. Pauls Kirke
sognehusfaciliteter (til drøftelse)
Exners Tegnestue har på baggrund af beslutning på af
menighedsrådsmøderne i juni 2010 samt oktober 2011 udarbejdet
udkast til skitser for byggeri på kirkens sider samt udvidelse af
eksisterende sognehus. Tegnestuen præsenterer skitser på mødet.
Beslutninger om hvilke skitser menighedsrådet ønsker at gå videre med
træffes på mødet den 8. maj 2012 – hvor menighedsrådet forventes at
behandle dispositionsforslag.
REFERAT: Arkitekterne arbejder videre med de bemærkninger, der
blev givet på mødet. Skitser drøftes på medarbejdermøde. Mogens
Skjøth gennemgik udsendt bilag.

4.

Tegning til ombygning af præsteboligen Rungstedvej 9. (Til
beslutning – Bilag 5 - eftersendes)
Der er udarbejdet skitser vedr. ombygning af præsteboligen
Rungstedvej 9. Skitserne henvises til anlægsønsker til provstiet.
REFERAT: Godkendt.

5.

Indsamlingsprojekt til belysning af Sct. Pauls Kirke (Til beslutning –
Bilag 6 - eftersendes)
På seneste MR-møde blev der nedsat et udvalg bestående af Mogens
Skjøth, Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz Kristensen, som skulle
komme med et oplæg til at udarbejde materiale til et indsamlingsprojekt
med henblik på belysning af Sct. Pauls Kirke. Kirkeudvalget fik til
opgave at undersøge prisen for belysning af kirken.
REFERAT: Kirkeudvalget har undersøgt priser og vil nu undersøge
mulighed for at placere evt. belysningsarmaturer på forpladsen.
Indsamlingsudvalget går i gang med at søge fondsmidler til at realisere
projektet. I efteråret 2012 planlægges desuden en indsamling til
formålet. Når folder til indsamlingsprojektet ligger klar, bliver den
præsenteret på MR møde.
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6.

Mulig samarbejde med Skt. Lukas kirke om henvendelser om
bisættelse/begravelse på fredage. (Til beslutning)
Der har på baggrund af forslag fra provsten været afholdt møde mellem
provsten og menighedsrådsformændene fra Skt. Lukas og Sct. Pauls.
På den baggrund træffes evt. beslutning om forslag til løsning.
REFERAT: Skt. Lukas ønsker ikke at indgå i samarbejde. Præsterne
drøfter sagen med provsten.

7.

Studietur (Til beslutning)
Personale har på medarbejdermøde givet udtryk for, at der ud over et
evt. studiemæssigt behov for at studieturen opfylder et socialt behov.
Medarbejderne foreslår, at arrangementet foregår i Aarhus området
(uden bustur) Menighedsrådet skal træffe beslutning om man ønsker at
fastholde datoen for studieturen lørdag den 29. september samt
karakteren af studieturen.
REFERAT: Udsat til næste møde.

8.

Sogneprofil fra Kirkefondet (Til beslutning)
Danmarks Statistik leverer her i foråret 2012 nye sognedemografiske
tal. På Kirkefondet kan man købe en sogneprofil for 4.375 kr. inkl.
moms. På forslag fra Flemming Baatz Kristensen indstiller
forretningsudvalget at der indkøbes en sogneprovil for Sct. Pauls Sogn
således at menighedsrådet er opdateret og følger den demografiske
udvikling og på den baggrund kan vurdere indflydelse på vores måde at
være kirke på i tiden?www.kirkefondet.dk
REFERAT: Godkendt. Flemming Baatz Kristensen indkøber.
Finansiering henvises til næste drøftelse af budget.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
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REFERAT: 21. maj kommer Anja Kaas og holder foredrag om familie
og børn.
9.2
9.3
9.4
9.5

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen

REFERAT: Børge Juhl har undersøgt mulighed for køling i rundgang.
Første overslag lyder på ca. kr. 200.000.
9.6
9.7
9.8

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget

REFERAT: Stor ros til fremragende koncertarrangement i lørdags.
9.9

Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

10.

Nyt fra kontaktpersonen

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen orienterede om at Tværkulturelt
Center afholder cykelsponsorløb søndag d. 22. april, og opfordrede til at
bakke op om arrangementet.

12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
REFERAT: Menighedsrådet har modtaget ansøgning fra KRIS. Drøftes
på næste møde.

13.

Eventuelt (til orientering)

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 26. april 2012 kl.
19.00
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Mødet vil alene indeholde punkter vedrørende behandling af budgettet
for 2013.
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