SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 23. september 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Thomas Kristian Nielsen
(medarbejd. rep.), Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Peter MorthorstJensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Eva Futtrup Maksten,
Lona Meisnow, Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Jakob
From Søvndal og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Mogens Skjøth.
Indledning ved: Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af revisionsprotokollat for 2013 (til beslutning –
bilag 1).

REFERAT: Bilag 1 blev udleveret på mødet. Revisionsprotokollat
blev godkendt med følgende bemærkning:
Menighedsrådet bemærker at regering og opposition har indgået
aftale om udpegning af såkaldte SIFI Banker. Det vedrører pt.
følgende banker som betegnes som systemiske – eller for store til
at Staten i praksis vil tillade en simpel konkurs, hvor indskyderne
mister dele af deres indskud. Det drejer sig om Danske Bank,
Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, BRFkredit,
Sydbank og DLR. Forretningsudvalget indstiller at formanden
bemyndiges til fortsat at sprede Sct. Pauls Kirkes kapital med
henblik på at opnå størst muligt afkast, men at der kan anbringes
mere end 750.000 kr. i ovennævnte SIFI banker.
2.2. Godkendelse af forslag til budgetændringer for budget
2014 (Til beslutning – Bilag 2A og 2B).
Kassereren og forretningsudvalget har udarbejdet vedlagte
oversigt over fremsendte ønsker til merbevilling. Menighedsrådet
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besluttede at afsætte 100.000 kr. til budgetudvidelser i 2014.
Forud for vedlagte ønsker til budgetændringer er der 59.500 kr.
disponibelt – Såfremt vedlagte vedtages er beløbet stort set
opbrugt.
REFERAT: Forslag til budgetændringer for 2014 (bilag 2A og 2B)
godkendt med følgende ændringer: Budget for kirkestafet, konto
3707 forhøjes med kr. 1.000.

2.3. Opdateret Årsplan for arbejdet med budget (2015) og
årsregnskab (2013) i Sct. Pauls Kirke (Til orientering - Bilag 3)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
3.

The Global Leadership Summit 2014 – (Til beslutning)
The Global Leadership Summit 2014 foregår i Aarhus den 31.
oktober -1. november 2014. Medlemsprisen for tilmelding udgør
1.295 kr. pr. deltager. Det foreslås at interesserede
menighedsrådsmedlemmer kan deltage og at udgiften kan
dækkes af konto 6601 Kursusudgifter, menighedsrådsmedlemmer.
REFERAT: Godkendt. Deltagere skal selv forestå tilmelding.

4.

Ansøgning om Multietnisk inspirationskonference i Århus

(Til

beslutning – Bilag 4A, 4B og 4C)

Tværkulturelt center ansøger om kr. 1.000-2000,- i tilskud til
inspirationskonference. Menighedsrådet støtter normalt primært
aktiviteter i sognet, men da konferencen dækker et meget vigtigt
tema indstiller forretningsudvalget, at menighedsrådet bevilger kr.
1.500,- som finansieres af konto 3002 tilskud til foreninger.
Forretningsudvalget foreslår at menighedsrådet lader sig
repræsentere.
REFERAT: Godkendt. Peter Morthorst-Jensen opfordrer
medarbejderne til at deltage.
5.

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar (Til beslutning
– bilag 5)
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For anden gang afholder Kirkens Korshær og Diakonhøjskolen
konference den 6. november 9.00 til 15.00.
Sct. Pauls Kirke har 2 gratis pladser via Kirkepartnerskabet.
Forretningsudvalget opfordrer til, at så mange som muligt
deltager. Deltagergebyr foreslås finansieret af Kursusudgifter til
menighedsrådsmedlemmer konto 6601.
REFERAT: Godkendt. Omsorgsudvalget opfordres til at deltage.
6.

Aftale om koordinering af frivillige kordegne til gudstjenester
(Til beslutning)

Afløsning for kordegnen ved højmesser har i en periode været
varetaget af frivillige – i de seneste par år alene af Lona Meisnow.
Menighedsrådet har besluttet at kordegnefunktionens hidtidige
opgaver ved gudstjenester fremadrettet alene varetages af
frivillige. Der er derfor behov for nogle flere frivillige medarbejdere
til gudstjenesterne. Forretningsudvalget foreslår, at
menighedsrådet vælger en koordinator til denne funktion.
Forretningsudvalget foreslår Georg Kjeldsen til opgaven.
Koordinatoren og præsterne gennemgår retningslinjerne for
frivillige kordegne, herunder mødetid, kordegnens opgaver samt
endeligt behov for kordegne ved kl. 16 gudstjenester.
REFERAT: Præsterne og Georg Hoxer Kjeldsen mødes og
afklarer retningslinjer for de frivillige kordegne. Når retningslinjer
er afklaret tages der stilling til hvem, der skal varetage
koordinatoropgaven. Ordningen skal træde i kraft fra 1. december.
7.

Evaluering af stillerum (Til beslutning – bilag 6)
Der er i oktober 2013 vedtaget at etablere et ”stillerum” i kirken.
På mødet i februar 2014 blev det besluttet at ændre placeringen
af stillerummet således, at den øverste topersoners bænk mod
øst blev flyttet.
Det er aftalt at forsøget evalueres. Åben Kirke udvalget indstiller
at ”rummet” gøres permanent med nogle få mindre ændringer. FU
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foreslår at der bevilges op til kr. 2.000 til indretningen – som
foreslås finansieret af konto 3003 – nye sogneaktiviteter.
REFERAT: Forslag til ændringer er godkendt. Der bevilliges i alt
kr. 3.100 til ændringer. Forsøget fortsætter som prøveordning
frem til ultimo 2015. Tiltaget drøftes på næste menighedsmøde.
8.

Valg af ny grafisk identitet for Sct. Pauls Kirke (Til beslutning –
bilag 7A og 7B)
)Kommunikationsudvalget

suppleret af Jørgen Lasgaard, Thomas
Kristian Nielsen, Mogens Skjødt, Jakob From Søvndal og Karsten
Thorlund har arbejdet videre med ny grafisk identitet for Sct. Pauls
Kirke. Udvalget er kommet med de i bilag 6B nævnte ønsker til
ændringer af første oplæg fra grafikeren. Der vedlægges på den
baggrund nyt oplæg til grafisk identitet for hjemmeside, kirkeblad
logo, brug af farver mv. Forslaget indstilles til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
9.

Udvidelse til 2 gudstjenester i sommerperioden (Til beslutning)
Præsterne foreslår at der udvides med 2. gudstjenester i juni og
august uden for skolernes sommerferie. Alle tjenester omfattet af
udvidelsen varetages af Jakob From Søvndal og Flemming Baatz
Kristensen. Præsterne har aftalt med provsten at dette drøftes
sammen med en fornyet afklaring af Jakob From Søvndals
opgaver.
Kontaktpersonen redegør for evt. afledte økonomi for kirkens
personale.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen har undersøgt konsekvenser
for organist, korister og kirketjenere. Det er afklaret, at merudgifter
til organist og korister kan holdes inden for allerede aftalt budget.
For så vidt angår kirketjenere forsøges omlægningen holdt
indenfor det eksisterende budget, herunder vikarbudget. På den
baggrund er forslaget godkendt for så vidt angår bemanding.

10.

Forespørgsel om brug af kirken til præsentationsvideo for
metalband (Til beslutning – bilag 8)
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Morten Storgaard har på vegne af et band med personer som er
tilknyttet Aarhus Valgmenighed forespurgt om lån af kirken til en
præsentationsvideo. Formanden indstiller på baggrund af den
foreliggende præsentation forslaget til godkendelse. Lån af kirken
kan ske uden betaling såfremt præsentationsvideoen som
beskrevet kan optages på 2-3 timer og kan foregå i kirketjenerens
normale arbejdstid i kirken. Såfremt forslaget vedtages giver
formanden besked til gruppen.
REFERAT: Godkendt.
11.

Ændring af klokkeringning om morgenen til kl. 8.00 (Til
beslutning)

Tidligere menighedsråd har drøftet evt. ændring af
klokkeringningen om morgenen fra kl. 7.00 til 8.00. Spørgsmålet
blev senest sendt til drøftelse med de øvrige kirker i provstiet. Der
er ikke aftalt noget fælles ringetidspunkt med øvrige kirker. Af
hensyn til at minimere gener hos beboerne i Sct. Pauls Sogn
foreslår formanden af klokkeringningstidspunktet rykkes fra kl.
7.00 til 8.00.
REFERAT: Godkendt. Peter Morthorst-Jensen meddeler dette til
kirketjenerne.
12.

Orientering fra ansættelsesudvalget til administrativstilling
(kordegn) (Til orientering)
Stillingsopslag er udarbejdet og der gives foreløbig status på antal
ansøgere.
REFERAT: Der er god søgning til den opslåede stilling og
ansøgerfeltet virker kompetent. Der er ansættelsessamtaler primo
uge 40.

13.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
13.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der har været et velbesøgt sogneaften om
krigssejlere i forbindelse med jubilæet for D-dag.
Der har endvidere været afholdt vellykket høstfrokost med
fernisering af Elisabeth Ravn Missers udstilling.
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13.2

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Arbejdsgruppen omkring Vesper har evalueret
forsøget og besluttet at fortsætte ordningen.
13.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: Stiftet har godkendt projektforslaget og der arbejdes
nu videre med udarbejdelse af myndighedsprojekt.
13.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Udvalget arbejder videre med næste års dåbstræf og
børnejul, hvor sognets børn inviteres.
13.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der er konstateret vandskade i kordegnekontoret.
Skaden er anmeldt til forsikringen.
13.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der har været afholdt middag for besøgsvenner og
der planlægges en inspirationsaften til foråret.
13.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Udvalget opfordrer til at alle checker deres respektive
arbejdsområder på hjemmesiden, så den holdes opdateret.
13.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
14.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
14.1
Kort orientering om økonomi ved ansættelse af
løntilskudspersoner
REFERAT: For ansættelser i staten refunderes pensionsudgifter
ikke, fuld refusion gælder kun for ansættelser i kommuner og
private virksomheder.

15.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Litteraturkredsen har fået en god start med godt 30
deltagere første aften.
Der er indvielse af Kirkens Korshærs renoverede lokaler i Nørre
Allé den 1. Oktober.
Erik Dybdal Møller har været på tur med N.J. Fjordsgades Skoles
kor til Berlin.
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16.

Nyt fra formanden (Til orientering)
16.1
Orientering om formandsmøde den 17.
september 2014.
REFERAT: Formanden opfordrer til at menighedsrådets
medlemmer gør brug af Den Digitale Arbejdsplads og de
muligheder den giver.
Der laves en fælles trivselsundersøgelse blandt de ansatte i
provstiets sogne.
Der afholdes visionsdag i provstiet 1. november.
Finn Bruun Ravnsbæk beder om at kontaktpersonen oplyser dato
for seneste arbejdsmiljødrøftelse, og at regnskabsføreren oplyser
momsafløftningsprocent for 2012 og 2013 til provstiet.
16.2
Indkaldelse til møde med provsten om Jakob
From Søvndals arbejdsopgaver.
REFERAT: Forretningsudvalget repræsenterer menighedsrådet
på mødet.

17.

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

18.

Eventuelt (Til orientering)

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 28. oktober 2014
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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