SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejd. rep.), Mogens Skjøth, Lisa Iversen, Peter MorthorstJensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Lona Meisnow, Karsten
Thorlund, Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Henning
Dahl Madsen (suppleant) og Eva Futtrup Maksten (referent)
Afbud: Georg Hoxer Kjeldsen
Indledning ved: Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Præsentation af sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensens
arbejde samt aktuelle udfordringer (kl. 19.30) (til orientering)
REFERAT: Martin informerede om sit arbejde, som fordeler sig
ligeligt mellem diakoni, undervisning og kommunikation.

3.

Økonomi (kl. 19.55)
3.1. Orientering om budgetsamråd (Til orientering – Bilag 1A der eftersendes evt. Bilag 1B referat fra budgetsamrådet)
Udmelding om provstiudvalgets driftsramme for Sct. Pauls Kirke
for 2015.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Nærmere orientering
på næste menighedsrådsmøde ved Georg Hoxer Kjeldsen.

4.

Genfremsendelse af projektforslag for om og tilbygning til
Sct. Pauls Kirke (Til beslutning – Bilag 2A – vedlagt. Bilag 2B –
eftersendes).
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Provstiudvalget har i skrivelse af 27. januar 2014 meddelt, at
provstiudvalget ikke ønsker at bevilge mere end de allerede
afsatte beløb til projektforslaget. Menighedsrådet skal derfor
fremsende specifikation af budgetrammen samt finansieringsplan
for den manglende finansiering af projektet. Der forventes senest
på mødet at foreligge udkast til svar til provstiet.
REFERAT: Menighedsrådet ønsker at prioritere tilgængelighed
højt, men såfremt det i løbet af hovedprojektfasen ikke lykkes
menighedsrådet at finde andre besparelsesmuligheder, vil
menighedsrådet tilpasse projektet til den bevilligede ramme ved at
lade ny lift og udvidelse af hovedtrappen udgå af anlægsarbejdet.
5.

Flytning af stillerum (udsat fra sidste møde) (Til beslutning Bilag 3)
Indstilling om flytning af ”stillerum” i kirken fra Mogens Skjøth og
Erik Møller. Forslaget bevirker, at den øverste topersoners bænk
mod øst flyttes. Kirkens gamle smukke lysestage, som har siddet
under krucifikset ved prædikestolen, foreslås opsat på søjlen
Endvidere foreslås der indhentet tilbud på og opsat to hvide
cylinderformede lampetter.
REFERAT: Den ønskede bænk flyttes, så der etableres et stille/bederum ved den nuværende øverste topersoners bænk i
østsiden. Dette gøres som led i den forsøgsperiode, som
menighedsrådet vedtog i oktober 2013, og som løber frem til
sommeren 2014. Dette tages op på mødet i august. Montering af
lamper o.a. afventes til forsøgsperioden er færdig.

6.

Ansøgning om tilskud til arrangement med Arne Andreasen –
koncert med poetfabrikken. ”Nye salmer og sange” i
samarbejde med KFUM og K (Til beslutning - bilag 4)
Jørgen Lasgaard har ansøgt om tilskud til koncert med
”poetfabrikken” såfremt der ikke findes midler på koncertbudgettet
til dette. Udgiften andrager 5.000 kr. plus annoncering, kodaafgift
og evt. risiko ved manglende entre såfremt der måtte komme
færre end de forudsatte 100 personer.
Forretningsudvalget foreslår at menighedsrådet afventer
koncertudvalgets indstilling.
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REFERAT: Koncertudvalget har af deres midler tilbudt en deling
af udgifterne med KFUM & K. Der afventes svar herfra.
7.

Ansøgning om lån af kirken fra Århus Åben lydgruppe (Til
orientering)
Århus Åben lydgruppe har ansøgt om lån af kirken torsdag 27.
februar til et arrangement mellem 19 og 21 til ”toning” (Til
orientering)
Gruppen skriver: ”Vi arbejder med bøn, lydmeditation og healing.
Det vil sige vi sætter en intention om f. eks fred i verden hvor efter
vi bruger hver vores unikke stemme og laver lyd samtidig med at
vi holder den pågældende intention i vores bevidsthed.”
Da ansøgningen var med kort varsel har forretningsudvalget
meddelt at menighedsrådet ikke kan imødekomme ansøgningen.
REFERAT: Orientering taget til efterretning

8.

Procedure for præsteansættelse (Til orientering – Bilag 5)
Domprovsten har efter aftale med biskoppen indkaldt til
orienterende møde tirsdag den 11. marts 16.30 i Sct. Pauls Kirkes
lokaler om de 12 ansøgere til stillingen som overenskomstansat
sognepræst. 1 ansøger har efter ansøgningsfristen trukket sin
ansøgning. Det aftales på MR mødet, hvordan menighedsrådsmedlemmerne sikres adgang til ansøgningerne samt evt. videre
proces for stillingtagen til ansøgerne.
REFERAT: Der er fortsat mulighed for læsning af ansøgninger for
menighedsrådsmedlemmer og medarbejderrepræsentanten.
Formanden og næstformanden står til rådighed for yderligere
informationer vedr. ansøgerne.

9.

Valg af repræsentant til kommunikationsudvalg for det videre
arbejde i provstiet (Til beslutning)
Provstiet ønsker nedsat et udvalg som skal arbejde videre med
kommunikationsarbejdet. Der foreslås valgt en repræsentant.
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REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen og Flemming Baatz Kristensen
er Sct. Pauls kirkes repræsentanter. Martin Frøkjær-Jensen
meddeler dette til provstiet.
10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Sogneaften med Brian Patrick McGuire og Kaare R.
Skou er på det kommende program. Billede fra Kunstakademiet
hænger til udstilling i rundgangen frem til d. 10. marts 2014.
Anfinn Eliasson udstiller i sognehuset i april.
10.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
10.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
10.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Der arbejdes med dåbstræf, børnekirke, børneklub og
overvejelser omkring brug af den nye ungdomspræst i
børnearbejdet.
10.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Udskiftning af mursten på den ene facade er startet.
Omfugningen startes, når vejret tillader det. Renoveringen af
Strandvejen 114 er færdig, og renoveringen af Rungstedvej 9 er
næsten færdig.
10.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der er afholdt en god faglig aften om demens for
besøgsvenner. Der planlægges at dele påskeblomster ud.
10.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
10.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

11.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen informerede om møde i
Kirkefondets regi i Helligåndskirken d. 4. marts.
Menighedsrådsmedlemmer kan få udgifter betalt i forbindelse
hermed. FBK videregav opmuntring om stor deltagelse ved
sjælesorgsnetværkets aftener om ”Pitstop på parforholdet”. FBK
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orienterede ligeledes om godt samarbejde med Forældreskolen
om konfirmand- og minikonfirmand-undervisning næste skoleår.
Erik Dybdal Møller informerede om, at hans konfirmandundervisning for Fjordsgades Skole ligger i samme tidsrum næste
skoleår som hidtil.
Jørgen Lasgaard informerede om praktikant (stud.theol) og
Kirkens Korshærs Bazar d. 12. april.
13.

Nyt fra formanden
REFERAT: Der blev uddelt pjecer fra distriktsforeningen og
informationer omkring kurser.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på
IT-skrivebordet.:
- Der udleveres pjecer fra distriktsforeningen af menighedsråd.
Alle medlemmer kan endvidere deltage i distriktsforeningens
ordinære generalforsamling, som finder sted mandag den 24.
februar kl. 19.00 i Åbyhøj Sognegaard (tilmelding ikke nødvendig.)
- Orientering om konstituering af Olexia Corfixen, mens
sognepræst Jørgen Lasgaard har studieorlov i perioden 1. marts
til 31. maj 2014 (Bilag 6)
REFERAT: Orientering taget til efterretning

15.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Anita Holmgaard delte opmuntring fra menigheden.
Karsten Andersen opfordrer forretningsudvalget til at arbejde
videre med muligheden for individuelle abonnementer på Kristeligt
Dagblad til rådets medlemmer.
Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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