SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant),
Mogens Skjødt, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Karsten Thorlund
(deltog kun under punkterne 3, 4, 7.5 og 12) , Lisa Iversen, Flemming
Baatz Kristensen, Jakob From Søvndal, Annette Baldus Vestergaard og
Eva Futtrup Maksten (referent)
Afbud: Olesia Corfixen
Indledning ved: Erik Møller
1.

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

2.

Menighedsmødet torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 (Til
orientering)
Orientering om program for menighedsmøde.
REFERAT: Anita Holmgaard fremlagde dagsordenen for
menighedsmødet. Menighedsrådet tilslutter sig de fremlagte
planer.

3.

Uddybende spørgsmål fra Aarhus Stift i forbindelse med
byggesagen (Til orientering/beslutning – bilag 1, 2 og
3(eftersendes) )
Aarhus Stift har fremsendt uddybende spørgsmål vedr.
byggesagen. Besvarelse herpå forventes fremsendt inden MRmødet.
REFERAT: Fra stiftet og provstiet er der fremsendt ønske om
yderligere informationer i forbindelse med det fremsendte
projektforslag herunder svar på følgende:

Menighedsrådsmøde tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 i Sognehuset

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
1. At der vælges lige afskæringer på tilbygningernes hjørner
2. At tilbygningernes tag beklædes med kobber
3. At menighedsrådet overvejer at lade teglsten indgå i facaderne,
så disse udelukkende fremstår beklædt med metal
Ad 1) Der ansøges hermed om, at tilladelse til at byggeriet
gennemføres med skrå afskæringer på tilbygningernes hjørner
idet menighedsrådet tilslutter sig E+Ns arkitektoniske vurdering.
Ad 2) Det præciseres hermed, at tilbygningernes tag bliver
beklædt med kobber jf. beskrivelse fra E+N.
Ad 3) Menighedsrådet har overvejet at lade teglsten indgå i
tilbygningernes facade. Men menighedsrådet har besluttet at følge
E+Ns arkitektoniske vurdering.
Menighedsrådet henviser i øvrigt til facadetegninger.
Menighedsrådet og dets rådgiver står til rådighed for stiftet og
provstiet, såfremt de måtte ønske en gennemgang og yderligere
præsentation af projektet.

4.

Drøftelse af input til jobindhold for ny sognepræst (Til
beslutning – bilag 4)
Menighedsrådet har på mødet i april besluttet at stillingsindholdet
for den nye sognepræst med særligt fokus på unge skal drøftes
på mødet i maj 2014 på baggrund af at Jakob From Søvndal nu er
indsat som sognepræst. Der vedlægges som baggrund for
drøftelsen menighedsrådets tidligere udsendte bilag som udgjorde
stillingsbeskrivelsen på hjemmesiden.
REFERAT: Der er afholdt møde mellem provsten og kirkens
præster, som har fordelt de faste gudstjenester mellem kirkens
præster. Det ønskes fra menighedsrådet, at der opretholdes en
regelmæssighed i højmesser med mulighed for dåb, hvor Jakob
From Søvndal medvirker.
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I henhold til ungdomspræst-delen af stillingen arbejdes videre
under nøgleordene ”netværk” og ”sjælesorg”.
5.

Ansøgning om bevilling til festkirken (Til beslutning – bilag 5)
Festkirken er et projektorienteret tværkirkeligt samarbejde, der
finder sted samtidigt med Aarhus Festuge. Festkirken vil fortolke
og formidle evangeliet på en nutidig og relevant måde. Festkirken
er baseret på aktiviteter, og er Aarhus-kirkernes mulighed for at
blive synlige for titusindvis af Festugegæster. Der ansøges om
1.000 kr. som formanden indstiller til bevilling fra konto 6104 kontingenter.
REFERAT: Bevillingen gives. Kordegnen bedes overføre beløbet.

6.

Fælles kommunikationsmedarbejder i provstiet (Til beslutning
– bilag 6 og 7)
Menighedsrådet har på sit møde i april besluttet ”at
menighedsrådet ønsker, at den kommende medarbejder i
provstiet skal kunne bidrage med sparring og netværk i
forbindelse med pressehåndtering samt sparring i forhold til PR
generelt for kirkens ansatte og menighedsrådet.”
Det fælles kommunikationsudvalg har i sin indstilling bl.a.
foreslået at der ansættes en fælles kommunikationsmedarbejder,
at der på budgetsamrådet nedsættes et ansættelsesudvalg med
mandat til at foretage ansættelsen, at der indgås en
samarbejdsaftale mellem menighedsrådene derom og at arbejdet
følges af en følgegruppe, som ligeledes nedsættes på
budgetsamrådet.
Hvis indstillingen vedtages på budgetsamrådet, skal
menighedsrådets formand og folkevalgte kasserer, ligeledes på
menighedsrådets vegne, foreslå og stemme om kandidater til hhv.
ansættelsesudvalg og følgegruppe og godkende
samarbejdsaftalen.
Provstiet har derfor anmodet at menighedsrådet overvejer forslag
til kandidater til både ansættelsesudvalg og følgegruppe samt
tager stilling til om menighedsrådet kan godkende det vedlagte
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forslag til samarbejdsaftalen. Dette skal rådet gøre UANSET om
rådet selv har givet mandat til at stemme ja eller nej til indstillingen
fra kommunikationsudvalget som helhed.
Da formand og kasserer deltager i budgetsamråd foreslås at
formand og kasserer bemyndiges til at afgive stemmer på rådets
vegne.
REFERAT: Formanden og kassereren bemyndiges til at afgive
stemmer på menighedsrådets vegne.
7.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
7.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der er afholdt fernisering af Anfinn Eliasens malerier
søndag d. 25. maj 2014
7.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
7.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
7.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Der er afholdt dåbstræf fredag d. 23. maj med ca. 50
deltagere.
7.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Karsten Andersen har fået svar fra den kgl.
bygningsinspektør ang. fjernelse af de øverste bænke i kirken.
Denne oplyser, at han meget gerne vil se på sagen. Kirkeudvalget
arbejder videre med ansøgninger til anskaffelse af flygel.
Karsten Andersen orienterede ligeledes om, at omfugningen af
kirken forventes afsluttet i juli. Der arbejdes ligeledes med en
forbedring af det trådløse netværk i kirkens lokaler.
7.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
7.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
7.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

8.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til
orientering)
REFERAT: Der er modtaget opsigelse mhp. pension fra kordegn
Kirsten Steensig med ønsket fratagelse d. 31. december 2014.

9.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
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REFERAT: Erik Dybdal Møller orienterede om, at hans
konfirmandundervisning i det kommende skoleår kommer til at
foregå mandag og onsdag kl. 14-16. Det kommer til at få
konsekvenser for øvrige aktiviteter i sognehuset. Menighedsrådet
ønsker at prioritere konfirmandundervisning i sognehuset højst.
Peter Morthorst-Jensen orienterer de berørte.
Flemming Baatz Kristensen orienterede om en god afslutning på
pitSTOP for par, samt overvejelser om sognetur til Rom i foråret
2015. Han orienterede ligeledes om opstart af litteraturkreds i
efteråret ved Britta Toft.
10.

Nyt fra formanden (Til orientering)

11.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
Herudover vedlagt indbydelse til domsognets nye
menighedslokaler (bilag 8)

12.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen mindede om, at Aarhus er
kulturby i 2017, og opfordrede til, at menighedsrådet tænker dette
ind i planlægningen af koncerter og andre arrangementer i kirken.
Karsten Andersen foreslog, at Bibelselskabets jubilæumsmagasin
uddeles til frisører og andre forretningsdrivende i sognet, hvor
magasinet kan læses. Karsten Andersen bestiller 100
eksemplarer til uddeling. Det finansieres af konto 6105.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 26. juni 2014 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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