SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen, Agnes
Petterson Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk,
Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Johanne Pedersen Markvart, Mogens
Skjøth, Martin Toft Lodahl, Jørgen Lasgaard og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Karen Bjørn Juhl, Flemming Baatz Kristensen og Erik Dybdahl Møller.
Indledning ved Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Orientering om afleveret budget (til orientering)
REFERAT: Ansøgning til provstiudvalget om støtte til fælles projekt
med Skt. Lukas trækkes tilbage, da Skt. Lukas ikke nåede at revidere
deres budgetønsker i denne omgang, og de derfor ikke har fået søgt
om midler til deres andel af projektet.

3.

Gennemgang af hjemmeside (Til orientering)
Martin Frøkjær-Jensen gennemgår hjemmesiden.
REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen gennemgik strukturen og
funktionerne i den nye hjemmeside.
Finn Bruun Ravnsbæk beder om, at de nyeste referater fra
menighedsrådsmøder lægges ind.

4.

Gennemgang og drøftelse af sogneprofil (Til orientering bilag 1A og
1B – også tidligere udsendt). Johanne Markvart gennemgår sogneprofil
med oplæg til drøftelse.
REFERAT: Der er grund til at glæde sig over at antallet af
folkekirkemedlemmer ligger højt i forhold til sammenlignelige sogne.
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Johanne Markvart foreslår, at der laves en Velkommen til Sct. Pauls
Sogn folder – eventuelt via hjemmeside og kirkeblad
Jørgen Lasgaard anførte at profilen viser, at sognet er kendetegnet ved
et forholdsmæssigt stort antal dåb og vielser.
Sonia Ellinor Pedersen bemærkede at profilen kan give grund til at
genoverveje tanken om en ungdomspræst.
Det nye menighedsråd anbefales at drøfte sogneprofilen, som en del af
deres arbejde med visioner for rådets virke.
5.

Fastsættelse af dato for orienteringsmøde
Det foreslås at orienteringsmødet til det kommende menighedsrådsvalg
afholdes samme aften som Lukas og Langenæs af hensyn til fælles
annoncering - formentlig torsdag den 13. september kl. 19.00.
REFERAT: Godkendt.

6.

Godkendelse af revideret mødeplan (Til beslutning - bilag 2)
Det foreslås at det konstituerende møde for det nye menighedsråd
afholdes tirsdag den 20. november kl. 19.00. Endvidere foreslås at det
gamle menighedsråds møde torsdag den 29. november fremrykkes til
kl. 18.00.
REFERAT: Godkendt.

7.

Orientering om byggesagen (Til orientering)
Byggeudvalget orienterer om nyt vedr. byggesagen.
REFERAT: E+N Arkitektur mener, der er tilstrækkelig højdeforskel
mellem gulvniveau i kirkeskib og rundgang i sognehuset, til at der kan
etableres toiletter under det eksisterende kordegnekontor.
Byggeudvalget beder E+N Arkitektur eftervise dette, samt præciserer at
der i næste fase skal findes besparelser, der kan bringe projektet
indenfor budgetrammen.
Mogens Skjøth foreslår at man undersøger muligheden for at skabe
tilgængelighed med en trappelift i stedet for en lodret lift.
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8.

Orientering om nøgletal (Til orientering)
Menighedsrådet har tidligere truffet beslutning , at man ønsker flere
”nøgletal” udover antal altergæster f.eks. antal deltagere i forskellige
arrangementer samt dåbstal. Finn Bruun Ravnsbæk og Martin Toft
Lodahl står fremlægger evt. overvejelser herom.
REFERAT: Udsat til næste møde.

9.

Evt. nyt vedr. menighedsrådets studietur den 29. september 2012
(til orientering)
REFERAT: Udsat til næste møde.

10.

Evt. nyt vedr. renovering og istandsættelse af præsteboligen
Strandvejen 114 (Til beslutning/orientering)
E+N er anmodet om at indhente tilbud
REFERAT: Tilbud er ikke fremsendt. Finn Bruun Ravnsbæk og Børge
Juhl har fortsat bemyndigelse til at søge om midler hos provstiudvalget.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Sogneaften om Børn og karriere – tur/retur ramte
målgruppen.
Der er ophængt nye billeder i sognehuset. Der afholdes reception i
starten af juni.
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

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

REFERAT: Udvalget er i gang med at revidere Voksenfolder og
opsætte Frivillighedsfolder.
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11.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
REFERAT: Den nye ordning hvor FDF og Ys Men uddeler kirkebladet
fungerer rigtig godt.
11.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der blev udtrykt stor ros til Thomas Kristian Nielsen for det
flotte arrangement Kristi Himmelfartsdag med musikhøjmesse og
koncert.
11.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget
12.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT:

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Joan Holck er blevet indsat som assisterende
korshærspræst.
Annelise Rødsgaard er konstitueret som korshærsleder i stedet for
Richard M. Pedersen, der er sygemeldt.
Kirkestafet afholdes tirsdag d. 10. juli kl. 19.30. Lona Meisnow og Hans
Henrik Christensen står for traktement.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.
REFERAT: Ingen bemærkninger.

15.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Lona Meisnow berettede om udflugt til Silkeborg Bad.
Georg Hoxer Kjeldsen orienterer om at revideret budget fremlægges på
mødet i august.
Mogens Skjøth foreslår, at der oprettes et billedarkiv.
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Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 19. juni 2012 kl. 17.00
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