SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard (deltog
ikke under punkt 1 og 2), Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejd. rep.), Mogens Skjøth,
Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen og Eva Futtrup
Maksten (referent)
Afbud: Karsten Thorlund, Olesia Corfixen og Flemming Baatz
Kristensen
Indledning ved: Annette Baldus Vestergaard
1.

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

2.

Joan Baggesen træder ud af menighedsrådet og Annette
Baldus Vestergaard indtræder i stedet (Til beslutning)
Joan Baggesen har meddelt, at hun efter 1 års orlov ønsker at
udtræde af menighedsrådet grundet arbejde. Som følge heraf
indtræder 1. suppleant: Annette Baldus Vestergaard.
REFERAT: Punktet tiltrådt.

3.

Økonomi (kl. 19.55)
3.1. Godkendelse af årsregnskab for 2013 (Til godkendelse –
Bilag 1)
Der foreligger udkast til årsregnskab fra regnskabsførerkontoret.
Forretningsudvalget indstiller udkastet til godkendelse og at de frie
midler reserveres til hhv. periodeforskydning af den nye
halvtidspræstestilling på kr. 250.000 kr., følgeudgifter i forbindelse
med byggeriet på kr. 678.710 samt kr. 100.000 som disponibelt
beløb til engangsudgifter. Forretningsudvalget indstiller på den
baggrund følgende regnskab til godkendelse:
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Sct. Pauls Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41907711, Regnskab
2013, Afleveret den 13-3-2014 08:35.
REFERAT: Regnskabet med ovenstående mærke er gennemgået
og godkendt. De frie midler på 1.028.610.22 kr. budgetteres til
aflønning af 50 % sognepræst i 1 år (200.000 kr.), diverse udgifter
til nyansættelse (50.000 kr.), afledte udgifter af det kommende
byggeri (678.000 kr.) samt ekstraordinære driftsudgifter (100.000
kr.)
3.2 Godkendelse af budgetændringer til budget 2014 (Til
godkendelse – Bilag 2)
Der er fremkommet en række forslag til budgetudvidelser.
Menighedsrådet tager stilling til disse udvidelser på mødet.
REFERAT: Der foretages budgetændringer svarende til 40.500
kr. Dette betyder, at det vedtagne budget for 2014 forhøjes med
dette beløb, således at det fremstår med et underskud på 40.500
kr. Nyt budget for 2014 fremsendes til menighedsrådet.
3.3 Orientering om budgetsamråd (Til orientering - Bilag 3A og
3B også udsendt til mødet i februar)
Udmelding om provstiudvalgets driftsramme for Sct. Pauls Kirke
for 2015 mv.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
3.4. Køreplan for budget 2015 (Til orientering – bilag 4)
Der er tidligere udsendt køreplan for budget og regnskab.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Peter MorthorstJensen undersøger den aktuelle lønsats for den nyansatte præst.
Han laver ligeledes et budgetforslag for de afledte udgifter i
forbindelse med ansættelsen.
4.

Ønske om abonnement på Kristeligt Dagblad (Til beslutning –
Bilag 5)
På seneste møde opfordrede Karsten Andersen til at arbejde
videre med ønsket om bevilling af Kristeligt Dagblad til MRmedlemmer. Georg Kjeldsen har udarbejdet vedlagte bilag, som
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beskriver adgangen til at tildele Kristeligt Dagblad til MRmedlemmer samt de skattemæssige konsekvenser forbundet
hermed. Forslaget vil i alt koste ca, 38.500 kr. årligt i papirudgave
og ca. 24.000 for internetudgaven. Forretningsudvalget indstiller
punktet til åben drøftelse på MR-mødet.
REFERAT: Menighedsrådet vedtager en 1-årig bevilling på
Kristelig Dagblad til de menighedsrådsmedlemmer, som måtte
ønske det. Ønske herom gives til Georg Hoxer Kjeldsen. Beløbet
finansieres på konto 6104.
5.

Udlån af kirken til film ved Emma Nymann (Til beslutning)
Emma Nymann som er studerende på European Film College
ønsker at låne kirken en hel dag (i ugen 7. -12. april 2014) til
produktion af afgangskortfilm, "De voksnes rækker". Filmen
handler om den tidligere alkoholiker, Anders, som vælger at starte
sit nye liv ved at dukke op til sin datters konfirmation til alles
overraskelse. To af filmens scener foregår henholdsvis i og
udenfor en kirke, lige før og lige efter ceremonien.
Forretningsudvalget indstiller mod betaling af kirketjenerhonorar,
at kirken udlånes til formålet.
REFERAT: Punktet tiltrådt.

6.

Udlån af kirken til kort videofilm ved Ronan Vandrer (Til
beslutning – bilag 6)
Handlingen er i al sin enkelhed, at en præst øver sin prædiken.
Han er ganske alene i kirken, men på lydsiden oplever han sig
omgivet af kor og kirkegængere. Han øver sig på en prædiken,
der er kritisk overfor religioner i al almindelighed – hvorfor han
gentager sit omkvæd: – om ikke snart man ta’r sig sammen.!
Hans kritiske enetale munder ud i, at han falder på knæ og
anråber Gud, der svarer: ”– rejs dig dog op mand, og ta’ dig
sammen!” Varighed ca. 10 min.
REFERAT: Punktet genbehandles, når der foreligger et
manuskript.
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7.

Forslag om ændring af regler for udlån af kirkerummet fra
sognemedhjælper, Martin Frøkjær-Jensen (Til beslutning –
Bilag 7)
Det foreslås, at kirken kan udlånes til FDF-Rømersbo, KFUM/ K
og IM i Ebenezer, hvorefter disse - efter instruktion fra
Kirketjeneren og godkendelse af et arrangement - kan bruge
kirken på egen hånd. Forretningsudvalget indstiller, at forslaget
imødekommes.
REFERAT: Punktet tiltrådt

8.

Udvalg og dato for årets menighedsmøde (Til beslutning )
FU foreslår, at der nedsættes et udvalg af minimum 2 folkevalgte
MR-medlemmer, en præst og en ansat. Datoen kan evt.
fastsættes til 11. juni 2014. Det foreslås, at udvalget vender
tilbage til det kommende MR-møde i april 2014.
REFERAT: Menighedsmødet fastsættes til torsdag d. 12. juni kl.
19.00. Udvalget består af Anita Holmgaard og Mogens Skjødt.
Derudover findes en medarbejderrepræsentant og en præst.

9.

Adgang til evt. deltagelse i alle kirkens arrangementer til
Menighedsrådsmedlemmer (Til beslutning )
Forretningsudvalget foreslår, at MR-medlemmer som hidtil gratis
kommer med til arrangementer, som man er medarrangør af samt
til kirkens koncerter. Det foreslås som noget nyt, at der endvidere
gives adgang til gratis deltagelse i menighedsudflugten.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Udgifter dækkes fra konto 3305.

10.

Nøgleadgange til kirken (Til beslutning – Bilag 8)
Nøglepraksis til kirken foreslås ændret. Formand og
kontaktperson foreslås på lige fod med kirkens personale at få
adgang til alle kirkens lokaler (AplusNøgler). Det foreslås
endvidere at øvrige MR-medlemmer om ønsket får adgang til ANøgler.
REFERAT: Punktet tiltrådt.
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11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Sogneaften med Brian Patrick McGuire var velbesøgt.
Næste sogneaften er d. 2. april med Kaare R. Skou.
Annette Baldus Vestergaard og Finn Bruun Ravnsbæk deltager i
planlægningen af menighedsrådets studietur. Udvalget udgør
ligeledes Karsten Thorlund og Martin Frøkjær-Jensen.
Anfinn Eliasen udstiller i sognehuset fra slutningen af april.
11.2

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Vesper er kommet godt i gang. ”PITstop på
parforholdet” har haft 4 af 5 aftener med stor succes. Sidste aften
afholdes d. 9. april.
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
11.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der er opsat stillads på kirkens østside, omfugningen
påbegyndes, når vejret tillader dette.
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
11.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Der arbejdes med opsætning af grafisk skabelon til
brug ved koncerter o.l. Deadline til næste kirkeblad er 28. marts.
11.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Velgørenhedskoncert d. 8. marts var en succes med
250 gæster.
Palmesøndag opføres Brahms Requiem med deltagelse af bl.a.
kirkens kantori. Langfredag opføres Stabat Mater, påskemorgen
opføres musikhøjmesse, og 28. april påskekoncert.
Koncertprogram uddelt. Thomas Kristian Nielsen og
koncertudvalget blev rost for et flot program.
Christian Larsen udtræder af udvalget. Anna Wierød og Søren
Bidstrup indtræder i stedet.
12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Der er afholdt MU-samtale med kantoriet.
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13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Erik Dybdal Møller orientere om, at
minikonfirmanderne har tilbragt en lørdag i kirken med succes.

14.

Nyt fra formanden
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om hilsen ved
Olesia Corfixens indsættelse.

15.

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

16.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen opmuntrede til overvejelser om
kirkens arbejdsgrene.

17. Regler for kirkebetjeningens deltagelse uden for kirkerumemt
(Til beslutning – Bilag 9A og 9B)
Kirketjeneren har opfordret til, at menighedsrådet tager stilling til
kirkebetjeningens deltagelse til vielser uden for kirkerummet.
Formand og næstformand foreslår, at kirkebetjeningen stilles til
rådighed i henhold til minimumsbestemmelserne i ”Tillæg til
vejledning om vielser uden for kirkens rum - kirkebetjeningens
deltagelse.”
Kirkebetjeningen stilles herefter til rådighed i følgende tilfælde:


Et lokalt par (eller et par med særlig tilknytning), som skal vies af
(d)en lokal(e) præst, på en beliggenhed inden for sognets
grænser.



Et lokalt par (eller et par med særligt tilknytning), som skal vies af
en udefrakommende præst, på en beliggenhed inden for sognets
grænser.
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Et udefra kommende par (et par uden særlig tilknytning), som skal
vies af (d)en lokal(e) præst, på en beliggenhed inden for sognets
grænser – dog under forudsætning af, at præsten siger ja til
vielser uden for kirkens rum, og at præsten ville have sagt sag til
at vie parret i selve kirken.
Det foreslås endvidere at organisten godkender brug af
musikinstrumenter. Evt. udgifter til musikinstrumenter dækkes af
de, som skal vies.
Der dækkes kørselsudgifter for kirkens betjening.
REFERAT: Menighedsrådet følger kirkeministeriets
minimumsbestemmelser for brug af kirkens personale ved vielse
udenfor kirkerummet. Evt. udgifter til musikinstrumenter dækkes
af de som vies.

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 24. april 2014 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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