SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Georg
Hoxer Kjeldsen, Annette Baldus Vestergaard, Peter Morthorst-Jensen,
Karsten Andersen, Lona Meisnow, Jakob From Søvndal, Lisa Iversen,
Karsten Thorlund, Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller,
Jakob Sheppard Hermann (medarbejderrepræsentant) og Eva Futtrup
Maksten (referent).
Afbud: Anita Holmgaard, Morten Aagaard og Mogens Skjøth
Indledning ved: Erik Dybdal Møller
1.

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

2.

Orientering om indskrivning af regnskabsidentifikation i
referatet fra mødet den 29. marts 2016 (til orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

3.

Præsentation af organistvirksomheden v. Thomas Kristian
Nielsen (til orientering)
REFERAT: Thomas Kristian Nielsen orienterede om sit arbejde
herunder koncerter, cantoriet og samarbejdet med
organistassistent David Schmidt. Menighedsrådet takkede
Thomas Kristian Nielsen for det flotte arbejde.

4.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.40)
Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2016 (til beslutning
– bilag 1A og 1B)

Alle kontoansvarlige bedes inden menighedsrådsmødet
gennemgå deres respektive konti, og hvis der er bemærkninger til
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kontiene, bedes disse meddelt kassereren forud for mødet.
Forretningsudvalget indstiller kvartalsregnskabet til godkendelse.
REFERAT: Kvartalsrapporten godkendt.
5.

Udbygning af Sct. Pauls Kirke (til beslutning – bilag eftersendes)
Menighedsrådets totalrådgiver og bygherrerådgiver har vurderet
entreprise og projekt. Byggeudvalget fremlægger indstilling i
byggesagen, når materialet foreligger fra totalrådgiver.
REFERAT: Materialet fra rådgiver er ikke nået rettidigt frem,
punktet udskydes derfor til næste møde d. 12. maj 2016.

6.

Forslag til samarbejde mellem menighedsrådene om
mulighed for ansættelse af fælles personalekonsulent/HRmedarbejder/HR-rådgiver (til beslutning – bilag 2A, 2B, 2C)
På budgetsamrådet i provstiet skal der tages stilling til om
provstiet kan arbejde videre med en ordning om frivillig tilkøb til
fælles personalekonsulent/HR-medarbejder/HR-rådgiver.
Forretningsudvalget indstiller at Sct. Pauls Kirke tiltræder
vedtægten med forslag til bemærkninger anført i bilag 2A.
REFERAT: Menighedsrådet tiltræder indstillingen med anførte
bemærkninger. Det bemærkes endvidere, at en ekstern konsulent
vil have svært ved at varetage nogle af kontaktpersonens opgaver
uden at have en tæt tilknytning til menighed og medarbejdere.
Menighedsrådet forestiller sig ikke, at Sct. Pauls sogn tilslutter sig
ordningen, ej heller på sigt. Menighedsrådet vil, hvis behovet for
støtte til kontaktpersonen skulle opstå, hellere overveje
muligheden for at ansætte af en leder eller øge aflønningen af
kontaktpersonen, herunder med mulighed for frikøb fra evt. lønnet
arbejde.

7.

Orientering fra valgudvalget (til orientering – bilag 3)
Valgudvalget bestående af Anita Holmgaard, Eva Futtrup Maksten
og Finn Bruun Ravnsbæk har afholdt møde og udarbejdet udkast
til dagsorden for orienteringsmødet samt aktivitets- og tidsplan for
aktiviteterne i forbindelse med valget.
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REFERAT: Orientering taget til efterretning.
8.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
8.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der gennemføres en sognerejse til Wittenberg.
8.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
8.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
8.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
8.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Karsten Andersen orienterede om stormskade på
vestre kirketårn.
8.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
8.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Der er udgivet nyt kirkeblad. Der ses større tilslutning
til arrangementer, som er promoveret af PR-medarbejder Brian
Ørnbøl. Flemming Baatz Kristensen mindede om muligheden for
at gøre brug af PR-medarbejderen.
8.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
8.9
Evt. ny fra Ungdomsudvalget

9.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (til orientering)

10.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Jakob From Søvndal orienterede om ekstra
konfirmandhold fra N.J. Fjordsgades skole i 2016/17, som han
skal undervise om onsdagen. Erik Dybdal Møller har tilbudt at
flytte sin onsdags undervisning til den nye skole, da kirken ikke
har mulighed for to samtidig konfirmandhold.

11.

Nyt fra formanden (til orientering)
- Orientering fra seneste formandsmøde.
REFERAT: Der er kommet tilbud fra provstiet om PR i forbindelse
med menighedsrådsvalg.

12.

Post til Menighedsrådet (til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
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13.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen er indtrådt som medlem af
Stiftsrådet.

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00
(bemærk tidspunkt) i Sct. Pauls Kirkes Sognehus. Mødet
omhandler vedtagelse af budget for 2017.
OBS. Mødet flyttes til kl. 18.30 i korist-rummet. Mødet påregnes at
trække ud over normal tid.
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