SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejd. rep.), Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Peter MorthorstJensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Lona Meisnow, Flemming
Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From
Søvndal og Eva Futtrup Maksten (referent).
Afbud: Karsten Thorlund
Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen
1.

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

2.

Orientering om Jørgen Lasgaard (Til orientering 20 minutter inkl.
spørgsmål)

Orientering om Korshærspræst Jørgen Lasgaards arbejde.
REFERAT: Jørgen Lasgaard orienterede om sit arbejde i
Korshæren herunder præstens funktioner og muligheder i det
diakonale arbejde.
3.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.55)
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 (til
beslutning – bilag 1A, 1B og 1C)

REFERAT: Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014 godkendt. Finn
Bruun Ravnsbæk orienterede om overskridelse af budgettet for
konto 6105 grundet afholdelse af receptioner.
4.

Mødeplan for menighedsrådet i 2016 (til beslutning – bilag 2)
I henhold til retningsliner for booking af sognehuset frigives
kalenderen for lokalerne i 2016 pr. 1. november 2014. Der
foreslås således fastsat en mødeplan for 2016.
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REFERAT: Mødeplanen godkendt
5.

Forslag om indkøb af nyt klaver til sognehuset (Til beslutning –
Bilag 3)

Organisten foreslår indkøb af klaver til sognehuset, da det
nuværende klaver fra 1978 er meget brugt. Forretningsudvalget
anerkender behovet for udskiftning af klaveret. Men noterer sig, at
den afsatte pulje til ekstraudgifter i 2014 stort set er opbrugt og
forretningsudvalget foreslår derfor at evt. indkøb afventer
regnskabsresultatet for 2014 som behandles i marts 2015.
REFERAT: Menighedsrådet anerkender, at der er brug for et nyt
klaver. Vurdering af evt. køb og finansiering sker til næste møde,
hvor budgettet for 2015 reguleres.
6.

Orientering om ansættelse af ny kordegn (Til efterretning)
Ansættelsesudvalget har ansat Jóna Ellendersen som kordegn i
en 60 pct. i Sct. Pauls Kirke.
REFERAT: Jóna Ellendersen tiltræder sin stilling d. 1. november
2014.

7.

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

Afløsning for kordegnen ved højmesser skal fra 1. december 2014
udelukkende varetages af frivillige. Præsterne og Georg Hoxer
Kjeldsen har jf. beslutning på mødet i september arbejdet med
retningslinjer for arbejdet. Der udpeges et menighedsrådsmedlem,
som skal varetage koordinering af frivillige kordegne til kirkens
gudstjenester.
REFERAT: Der blev omdelt og gennemgået retningslinjer for
frivillige kordegne og kordegnekoordinatoren. Retningslinjerne
blev godkendt. Georg Hoxer Kjeldsen er valgt som
kordegnekoordinator.
8.

Orientering om ansættelse af ny kordegn (Til efterretning)
Ansættelsesudvalget har ansat Jóna Ellendersen som kordegn 60
pct. i Sct. Pauls Kirke.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT: Punktet udgår, da det er identisk med punkt 6.
9.

Orientering om visionsdag i provstiet 1. november 2014 (Til
orientering)

REFERAT: Orientering taget til efterretning
10.

Orientering om ungdomspræstens jobfunktioner samt ekstra
tjenester i sommerperioden (Til orientering)
Domprovsten, præsterne og forretningsudvalget har afholdt møde
om ungdomspræstens jobfunktioner samt ekstra tjenester i
sommerperioden. Det er aftalt at Jakob From Søvndal
fremadrettet varetager 2/11 af 1. og 2. gudstjenester ved Sct.
Pauls Kirke. Det er endvidere aftalt at der afholdes 2. tjenester i
juni, juli og august bortset fra skolernes sommerferie.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. 2. tjenesterne i
sommermånederne varetages af Jakob From Søvndal og
Flemming Baatz Kristensen.

11.

Orientering om byggesagen – videre proces (Til orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Punktet drøftes
videre på næste menighedsrådsmøde. Der forventes udsendt
myndighedsprojekt forud for mødet med henblik på beslutning.

12.

Orientering om studietur for menighedsråd og ansatte og
ægtefæller lørdag den 8. november (Til orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning

13.

Forslag om champagne og kransekage
Forretningsudvalget foreslår champagne og kransekage efter
nytårsgudstjenesten. Beløbet finansieres af nye sogneaktiviteter
konto 3003.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Peter Morthorst-Jensen beder
kirketjeneren købe ind til dette. Der tilstræbes et max beløb på
2500 kr.
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14.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
14.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der arbejdes på at skaffe udstillingen ”Troens ord”.
Der er afholdt vellykket sogneaftenen om D-dagen.
Onsdag d. 5. nov. afholdes salme-release-gudstjeneste
”Æbleskud” med efterfølgende reception.
14.2

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Der er afholdt velbesøgt frivillig-fest. Der arbejdes
videre med etablering af Stillerummet.
14.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
14.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
14.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Omfugningen af kirken er afsluttet. Maling af kirkens
yderdøre er påbegyndt. D. 18. november 2014 foretages syn af
kirken samt to præsteboliger.
14.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
14.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
14.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der er planlagt koncerter til det nye år med en bred
vifte af genrer.
15.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til beslutning)
REFERAT: Hans Henrik Christensen har ansvar for
navneregistrering frem til Jóna Ellendersen har gennemført
uddannelse. I forlængelse heraf er Jakob Sheppard Hermann
ansat på 37 timer i december 2014.

16.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Jørgen Lasgaard mindede om kirkepartnerskabet
med Kirkens Korshær og muligheden for deltagelse i seminar d.
6. november, gratis konfirmandbesøg i Kirkens Korshær, samt at
han fremadrettet ikke har fast træffetid, men træffes efter aftale.
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Flemming Baatz Kristensen takkede for opmærksomheden ved sit
25-års jubilæum.
17.

Nyt fra formanden (Til orientering)

18.

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

19.

Nye salmebøger til Stefanshjemmet (Til beslutning)
Erik Møller og Thomas Kristian Nielsen foreslår, at der indkøbes
nye salmebøger, koralbog og en salmebog med noder til
sangeren som medvirker til gudstjenesterne. Der er pt. kun de
gamle salmebøger til rådighed. Det kan til orientering nævnes at
Lokalcenter Dalgas tilsvarende har fået finansieret nye
salmebøger af menighedsrådet, idet lokalcentret oplyste, at de
ikke kunne finansiere indkøbet. Formanden foreslår dog, at
Stefanshjemmet forinden forespørges om mulighed for
medfinansiering af et evt. nyindkøb. Såfremt menighedsrådet skal
betale foreslås beløbet finansieret fra konto 3003 Nye
Sogneaktiviteter.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Flemming Baatz Kristensen kontakter
Stefanshjemmet ang. finansiering.

20.

Ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder i Århus
Domprovsti og Samsø Provsti, Brian Ørnbøl (Til orientering)
Kirke og Kulturmedarbejder, Martin Frøkjær-Jensen som har
været en del af ansættelsesudvalget orienterer om ansættelse af
kommunikationsmedarbejder i provstiet.
REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen orienterede om ansættelsen.
Medarbejderen præsenteres omkring december 2014.
Kommunikationsudvalget udarbejder et oplæg til
menighedsrådsmødet i januar 2015.

21.

Eventuelt (Til orientering)
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REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk kontakter Sydbank ang.
fuldmagt til regnskabsfører Poul Johannesen.
Erik Dybdal Møller, Jørgen Lasgaard, Mogens Skjødt og Lona
Meisnow varetager planlægningen af afskedsreception for Kirsten
Steensig. Jørgen Lasgaard indkalder til møde.
Karsten Andersen orienterede om vellykket omdeling i sognet af
jubilæumsmagasin fra Bibelselskabet.
Erik Dybdal Møller mindede om bispevalg i foråret 2015.

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 27. november
2014 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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