SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Der vil forud for mødet kl. 18.00 være præsentation af økonomien ved
kasserer Georg Kjeldsen.
Til stede: Erik Dybdahl Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Thomas Kristian
Nielsen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Lisa Jensby
Iversen, Karsten Andersen, Peter Morthorst-Jensen, Eva Futtrup Sørensen
, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Jørgen
Lasgaard (referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Joan Baggesen og Karsten Thorlund.
Indledning ved Finn Bruun
1.

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

2.

Præsentation af Sct. Pauls Kirkes arbejdsgrene (19.30)
Forretningsudvalget har bedt Flemming Baatz Kristensen præsentere
Sct. Pauls Kirkes arbejdsgrene som baggrundsinformation til
besættelse af udvalgsposter og forberedelse til visionsdagen fredag
den 1. marts 2013.
REFERAT: Udsat, der blev henvist til børne- og voksenbrochure.

3.

Økonomi ved kassereren (19.55)
3.1. Godkendelse af revisionsprotokollen af 19. december 2012
(Til beslutning – Bilag 1)
REFERAT: Forelagt og godkendt. Ingen bemærkninger fra
revisionen. Underskrevet af tilstedeværende rådsmedlemmer.
3.2. Årsplan for budget og regnskab i Sct. Pauls Kirke for 2013 (Til
beslutning – Bilag 2)
REFERAT: Kassereren har udarbejdet udkast til årsplan for
budgettet og regnskabet. Forretningsudvalget indstillinger
årsplanen til godkendelse.
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Godkendt af regnskabskoordinator og regnskabsfører . Også
godkendt her i rådet.
3.3. Godkendt budget fra provstiet (Til orientering – Bilag 3)
Sct. Pauls Kirke har fået det godkendte budget retur fra provstiudvalget,
som ikke har bemærkninger dertil.
REFERAT: Ingen bemærkninger
3.4. Budget med bilagsansvarlige til formålskonti (Til beslutning –
Bilag 4) Kassereren har udarbejdet oversigt over bilagsansvarlige og
formålskonti. Forretningsudvalget indstillinger, at årsplanen
godkendes med den ændring at punkt 4 udgår.
REFERAT: Georg gennemgår, hvad der er den kontoansvarliges
opgave og ansvar. Forudsætning: Alle skal kunne bruge Brandsoft
s kikke funktion. Georg sender mail ud om dette, og vi har det på
næste dagsorden. Den kontoansvarlige kan selv disponere over
egne kontis samlede slutstatus inden for gruppe, hvor to første
cifre er de samme.(Tidligere punkt 4 ændres). Øvrige ændringer
søges hos kassereren.
Navne på de kontoansvarlige:
Alle betalingsservice-regninger skal have kontonumre og have
kontoansvarlige.
Konsekvens :
Georg er kontoansvarlig indtil første regning er betalt – 5101 først
GK siden KS , For kontiene 5201- 5203- 5301 -5303- 6008 -60116012- 6013- 6021- 6022 -6023 sker tilsvarende.
Konto3401 her ændres JL til FBK.
Thomas spørger i medarbejdergruppen om bekræftelse af
kontoansvar.
4.

Orientering om datoer for erfagruppemøder i provstiet
(Til orientering – bilag 5)
REFERAT: Intet at bemærke
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5.

Orientering om antal altergæster i 2012 og tidligere år (Til
orientering og beslutning - Bilag 6)
Det gamle menighedsråd har i juni 2012 udtrykt, at man er bevidst om,
at kvantitative nøgletal altid kun kan blive en lille del af det kirkelige
billede - og at det kvalitative element er endnu vigtigere – samt at
meget af kirkens arbejde slet ikke kan måles.
Det er endvidere vedtaget, at der fremskaffes forskellige øvrige nøgletal
for arbejdet og at det tages op på et medarbejdermøde og derefter på
et MR-møde. Det indstilles at denne plan videreføres af kontaktperson
og/formand.
REFERAT: Der er et udførligt bilag fra menighedsrådsmøde forår
12, som udsendes til alle til orientering og som Peter taler med
medarbejderne om, hvordan vi får disse oplysninger indhentet.

6.

Besættelse af diverse udvalg (Til beslutning) (20.15)
Forretningsudvalget foreslår, at menighedsrådet nedsætter udvalg
udover de lovpligtige kirkeudvalg og valgudvalg. Det foreslås endvidere
at udvalgene kan suppleres med menighedsrådets suppleanter samt
frivillige fra Sct. Pauls Kirkes menighed.
REFERAT: Vi havde en runde med høring af, hvad den enkelte har af
interesse. Finn redegjorde for Flemming Baatz Kristensens og Joan
Baggesens ønsker. Kirkeblads- og hjemmesideudvalget ændrer navn til
kommunikationsudvalget. Grøn kirke integreres i kirkeudvalgets
arbejde. Forslag at aktivitets og kunstudvalg opdeles i to selvstændige,
dette forslag blev afvist. Vi vedtog fortsat at kunne ínvitere frivillige til
udvalgene.

6.1.

Aktivitets og Kunstudvalget (Til beslutning - se beskrivelse af
udvalg - Bilag 7A)
REFERAT: Mogens Skjøth, Martin Frøkjær-Jensen, Erik
Møller og Joan Baggesen blev valgt. Udvalget søges tillige
suppleret med en frivillig.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
6.2.

Børneudvalget (Til beslutning - se beskrivelse af udvalg - Bilag
7B)
REFERAT: Lissi, Karen Bjørn Juhl, Jørgen,Eva, Jan Pedersen og
forældrerepræsentanter Susanne Lavdahl og Maria Nørgaard blev
valgt.

6.3.

Koncertudvalget (Til beslutning)
REFERAT: Lona, Erik, Thomas, Lars Christensen og en korrepræsentant blev valgt.

6.4.

Omsorgsudvalget (Til beslutning - se beskrivelse af udvalg - Bilag
7D)
REFERAT: Johanne, Gurli Sand, Flemming Baatz Kristensen, Lisa,
Lona, Martin blev valgt

6.5.

Kirkeblads- og Hjemmesideudvalget. (Til beslutning - se
beskrivelse af udvalg - Bilag 7E)
REFERAT:Joan Baggesen, Flemming Baatz Kristensen og Eva
Futtrup Sørensen og Martin Frøkjær og Hans Henrik Christensen
blev valgt

6.6.

Åben Kirkeudvalget (Til beslutning - se beskrivelse af udvalg Bilag 7F)
REFERAT: Anita Holmgaard, Mogens Skjødt og Sonia Elinor
Petersen blev valgt

6.7. Forretningsudvalget (Til beslutning - se beskrivelse af udvalg Bilag 7G)
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen, Flemming Baatz Kristensen,
Finn Bruun Ravnsbæk blev valgt. Georg Kjeldsen deltage under
økonomi-punkter.
6.8. Byggeudvalget. (Til beslutning - se beskrivelse af udvalg - Bilag
7H)
REFERAT: Karsten Thorlund og Karsten Andersen, Erik Møller,
Johanne Markwart, Finn Bruun Ravnsbæk blev valgt. Der tillige
tillige en medarbejderrepræsentant.
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7.

Valg af repræsentant til Sct. Pauls Kirkes arbejdsmiljøorganisation
Forretningsudvalget indstiller at kontaktperson Peter Morthorst-Jensen
vælges som A-side repræsentant. Peter har meddelt at han har
mulighed for at deltage på arbejdsmiljøkursus i foråret.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen blev valgt. Og kan deltage i 3
dages arbejdsmiljøkursus i marts 2013.

8.

Valg af kontaktperson til folkekirkesamvirket
Folkekirkesamvirket i Århus er en paraply-organisation for sogne, der
arbejder med at udvikle, koordinere og kvalificere frivillig varetagelse af
sociale og sjælesørgeriske opgaver. For yderligere info se evt.:
http://www.folkekirkesamvirket.dk/index.php?id=13259
Lona Meisnov har været repræsentant i det forgangne år og har tilbudt
at fortsætte. Men andre kan byde ind.
REFERAT: Lona Meisnov fortsætter sin repræsentation.

9.

Orientering om visions-dagen den 1. marts 2013
Georg Kjeldsen og Jørgen Lasgaard orienterer om visionsdagsudvalgets planer for visionsdagen.
REFERAT: Menighedsrådsmedlemmer sagde ja til at skrive deres
visioner, som kommer på hjemmsiden. Deadline 19. februar, og
sendes til jel@km.dk. Mogens sætter kasse op i våbenhuset til
menighedens forslag. Visionsudvalget behandler
Forretningsudvalgets forslag om at have en runde med
medarbejderne, der præsenterer sig.
Georg Kjeldsen orienterer om plan for dagen. Først fortælling om
personlige visioner, der fører til en prioritering i plenum. Efter
aftensmaden fordybelse i emne, som man har valgt at arbejde
videre med. Til slut beslutning af prioritering for videre arbejde
med tankerne i rådet.

10.

Nedsættelse af ansættelsesudvalg til medarbejder/medarbejdere til
midlertidig stilling ved Sct. Pauls Kirke
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Forretningsudvalget indstiller, at der nedsættes et ansættelsesudvalg til
besættelse af den halve stilling som provstiudvalget har bevilget Sct.
Pauls Kirke i en 3-årig periode. Det foreslås at der nedsættes et udvalg
bestående af kontaktpersonen, formanden, en medarbejderrepræsentant og evt. et yderligere medlem af menighedsrådet.
Referat: udsat
11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT:
To kunst-udstillinger i januar og februar på samme tid.
Iwan M. Johnsen og Eric D. Fajardo. Fernisering 27. jan med
kunstnerne til stede og varm mad og vin og kage. Se omtale af
udstillingerne i kirkebladet 1. februar.
Sogneaften 10. april kl. 1930 ved proffessor Lars Henrik Andersen
om Gudspartiklen – om tro og videnskab.
11.2
11.3
11.4
11.5

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen

REFERAT: Afholdt møde tirsdag d. 15. januar 2013. Karsten
Andersen valgt som formand og Lisa Jensby Iversen valgt som
sekretær. Det blev på mødet besluttet at renovering af
præsteboligen Rungstedvej 9 påbegyndes snarest. Udvalget fik
orientering om de to andre præsteboligers renovering.
11.6

Nyt fra Omsorgsudvalget

REFERAT: Blomsteruddeling i anledning af julen, som er blev
modtaget med taknemmelighed.
Juleaften afholdt med 39 deltagere– meget fin aften.
11.7
11.8

Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
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11.9
12.

Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT:
1. Rebekka Holst Nielsen er i 12 måneder, 15 timer om ugen
tilknyttet Sct. Pauls Kirke, under Lissi Winthers ansvar
2. Peter deltager i de månedlige personalemøder.
3. Peter har indledende samtaler med 6 medarbejdere – og vil være
med til møde med korister. Peter vil senere forestå MUS samtaler.
4. Deltager i 3 dages arbejdsmiljøkursus.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT:
Christina Munk Søndergaard Rasmussen
korshærspræsteassistent og Korhærens forespørgsel om
ordination er imødekommet. Vi afventer dato for ordination.
Kirkens Korshær i Aarhus har ansat ny korshærsleder cand teol
og pastor Morten Aagaard.

14.

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

15.

Eventuelt
Til næste MR-møde optages følgende punkter:
o Introduktion til kirkens regnskabssystem
o Biregnskaber v. kassereren
o Kommentarer til rådsmedlemmers indsendte visioner
o Det udsatte punkt om kirkens arbejdsgrene.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19.00
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