SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant), Mogens
Skjødt, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik
Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Jørgen Lasgaard, Lisa Iversen,
Jakob From Søvndal, Annette Baldus Vestergaard, Eva Futtrup
Maksten og Karsten Thorlund (referent)
Afbud: Flemming Baatz Kristensen
Indledning ved: Annette Baldus Vestergaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 19, 20 og
21..

2.

Grafisk identitet for Sct. Pauls Kirke
(Til beslutning – bilag 1 eftersendes)

Menighedsrådet har på mødet den 24. april 2014 bevilget midler
til en samlet grafisk identitet for Sct. Pauls Kirke. Der foreligger nu
et udkast fra Caroline Jessen. Menighedsrådet vurderer om og
hvordan der skal arbejdes videre med dette.
REFERAT: Caroline Jessen præsenterede udkast til en grafisk
identitet til hjemmeside og kirkeblad. Kommunikationsudvalget
suppleret af Jørgen Lasgaard, Thomas Kristian Nielsen, Mogens
Skjødt, Jakob From Søvndal og Karsten Thorlund arbejder videre
med sagen. Eva Futtrup Maksten indkalder til møde i august, hvor
udkastet drøftes. På baggrund af drøftelsen udarbejder
kommunikationsudvalget indstilling til menighedsrådet om valg af
grafisk identitet for hjemmeside og kirkeblad, herunder logo..
3.

Økonomi ved kassereren
3.1. Orientering om budgetsamråd
(Til orientering – Bilag 2A og 2B)

Udmelding om provstiudvalgets anlægsrammer for Sct. Pauls
Kirke for 2015.
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REFERAT: Orientering taget til efterretning.
3.2. Orientering provstiudvalgets visioner og økonomiske
principper
(Til orientering)

Visionerner findes på IT-skrivebordet:
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/provsti/4479/PU/Visioner,%20fo
rretningsorden,%20regnskabsinstruks%20m.v.%20for%20PU/Visi
oner%20for%20Århus%20Domprovstiudvalg%20i%20valgperiode
n%202013-2017.pdf
Principper for den økonomiske forvaltning findes på ITskrivebordet:
https://intranet.kirkenettet.dk/sites/provsti/4479/PU/Visioner,%20fo
rretningsorden,%20regnskabsinstruks%20m.v.%20for%20PU/Prin
cipper%20for%20den%20økonomiske%20forvaltning%20%20vedtaget%20af%20PU%20d.%2009.04.14.pdf
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
3.3. Forhøjet driftsramme
(Til beslutning)

Provstiet har meddelt at menighedsrådet modtager 45.700 kr.
mere i 2015 end, hvad der fremgår af det vedtagne budget på
mødet den 8. maj 2014.
Formand og kasserer foreslår, at menighedsrådet i første omgang
opretter en ny konto, hvor beløbet sættes på som udgift: 3005
Diverse - kontoansvarlig FBR - 45.700 kr. Beløbet vil kunne
øremærkes på et senere tidspunkt.
REFERAT: Vedtaget, således at såvel driftsrammen som
udgiftsbudget bliver forhøjer med kr. 45.700. Det blev derudover
besluttet, at de udmeldte drift- og anlægsrammer indarbejdes i
budget for 2015 – jf. punkt 3.1.
4.

Antallet af Jakob Søvndals gudstjenester
(Til beslutning – bilag 3 - eftersendes)
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Drøftelse af forespørgsel fra domprovsten vedr. menighedsrådets
vurdering af antal ordinære gudstjenester for Jakob Søvndal.
REFERAT: Punktet blev drøftet og der blev afholdt afstemning om
et forslag om at Jakob Søvndal får en forholdsmæssig andel af 1.
og 2. gudstjenester om søndagen svarende til sin ansættelse –
altså 2/11 af gudstjenesterne.
Annette Baldus Vestergaard, Karsten Andersen, Johanne
Pedersen Markvart, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Eva
Futtrup Maksten, Anita Holmgaard og Finn Bruun Ravnsbæk
stemte for forslaget.
Der var ingen stemmer imod forslaget.
Lona Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Mogens Skjødt, Jakob
From Søvndal, Erik Dybdal Møller, Jørgen Lasgaard og Karsten
Thorlund undlod at stemme.
Finn Bruun Ravnsbæk orienterer domprovsten om
menighedsrådets ønske.
Mogens Skjødt ønsker at spørgsmålet drøftes på ny blandt
præsterne på baggrund af menighedsrådet drøftelse.
Menighedsrådet er enige om, at de ikke ønsker at
plejehjemsgudstjenester fast indgår i Jakob From Søvndals
tjenester.
5.

Folkekirkens Ungdomskor søndag den 5. juli 2015
(Til beslutning – bilag 4)

Folkekirkens Ungdomskor afholder deres Landsstævne i Aarhus i
begyndelsen af juli 2015. I den forbindelse tilbydes en række
kirker i og uden for Aarhus, at mellem 8 og 25 sangere medvirker
ved højmessen søndag den 5. juli 2015 evt. ved introitus eller
motet efter aftale.
Forretningsudvalget og organisten foreslår at Sct. Pauls Kirke
siger ja til dette tilbud, som bevirker, at der skal bevilges midler til
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transport og frokost efter højmessen. Udgifterne (maks 3.000 kr.)
finansieres af konto 3003 Nye Sogneaktiviteter.
REFERAT: Vedtaget.
6.

Orientering om arbejdet med den fælles
kommunikationsmedarbejder i provstiet (Til orientering)
Menighedsrådet har på sit møde i maj bemyndiget
formand/kasserer til at godkende vedtægt vedr. den fælles
kommunikationsmedarbejder i provstiet samt stemme i forbindelse
med nedsættelse af ansættelsesudvalg. Menighedsrådet har
tidligere besluttet ”at menighedsrådet ønsker, at den kommende
medarbejder i provstiet skal kunne bidrage med sparring og
netværk i forbindelse med pressehåndtering samt sparring i
forhold til PR generelt for kirkens ansatte og menighedsrådet.”
Som udgang på mødet i provstiet kan oplyses, at
- Martin Frøkjær-Jensen er valgt til ansættelsesudvalget.
- Georg Kjeldsen er valgt til følgegruppen til kommunikationsmedarbejderen.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

7.

Orientering om overvejelser i forbindelse med genbesættelse
af kordegnestilling (Til orientering)
Georg Kjeldsen orienterer om foreløbige overvejelser i forbindelse
med fremtidig løsning af kordegnefunktionen i Sct. Pauls Sogn.
REFERAT: Udsat til næste møde. Materiale vedlægges næste
dagsorden.

8.

Oprydning i sognehuset
(Til orientering/beslutning – Bilag 5)

Kirkeudvalget har forespurgt om praktiske ting i forbindelse med
oprydning. Der er endvidere forespurgt om defekte stole bør
repareres igen. Formand og næstformand foreslår, at kirken først
evt. skaffer sig af med de gamle defekte stole, når der er truffet
beslutning om køb af nye stole.
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REFERAT: Kirkeudvalget bemyndiges til at rydde op i depotet, de
defekte stole smides dog ikke ud. Kontaktpersonen afklarer i
hvilket omfang personalet kan medvirke i oprydningen.
9.

Fejring af Flemming Baatz Kristensens 25 års jubilæum ved
Sct. Pauls Kirke (Til beslutning)
Flemming Baatz Kristensen har virket som præst ved Sct. Pauls
Kirke i 25 år den 1. september 2014. Forretningsudvalget foreslår,
at der nedsættes et arrangementsudvalg og at fejringen finder
sted til en reception lørdag den 20. september.
REFERAT: Der blev nedsat et arrangementsudvalg bestående af
Mogens Skjødt, Lona Meisnow og Karsten Andersen.
Arrangementet rykkes til d. 27. september.

10.

Nøgletal vedr. antallet af brugere af kirken
(Til orientering – bilag 6 - eftersendes)

Der er i henhold til beslutning på MR-mødet i januar 2013
indhentet nøgletal. Nøgletallene er vedlagt til orientering.
REFERAT: Udsat til næste møde. Anita Holmgaard og Finn
Bruun Ravnsbæk samler tallene og laver oversigt. Finn Bruun
Ravnsbæk indhenter tal for sognets udvikling hos folkeregistret.
11.

Drøftelse af, om menighedsrådet skal opfordre til et kirkerum
på områdets nye superhospital i Skejby.
(Til drøftelse)

REFERAT: Menighedsrådet bemyndiger Georg Hoxer Kjeldsen til
på menighedsrådet vegne at kontakte øvrige menighedsråd i byen
og de kirkelige myndigheder for at undersøge om de vil bakke op
om en opfordring til et kirkerum på det nye hospital.
12.

Ansøgning om brug af kirken (Til beslutning)
Rebecca Salomonsen ansøger på vegne af spillefilmen
"DANMARK", som laves af to elever på den alternative
filmuddannelse, Super8 i Aarhus, om adgang til at optage to
scener som skal foregå til en gudstjeneste i juli 2014. Flemmings
Baatz og Erik Møller har gudstjenester på søndage i juli.

Menighedsrådsmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00 i Sognehuset

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT: Ansøgning afvist, da det ikke er muligt at nå at
orientere kirkegængerne inden optagelserne skal finde sted. Finn
Bruun Ravnsbæk orienterer ansøgeren.
13.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
13.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
13.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
13.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
13.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Referat fra seneste møde kan findes på Dropbox.
13.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Referat fra seneste møde kan findes på Dropbox.
13.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
13.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
13.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

14.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
- Orientering om afholdt personaledag
- Orientering om temamøde d. 30.9 i provstiet om arbejdsmiljø
med vægt på trivsel ved Helle Niewald.
REFERAT: Der har været afholdt en vellykket personaledag.
Martin Frøkjær-Jensen har afsluttet sin diplomuddannelse i
formidling af kunst og kultur til børn og unge.

15.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Jørgen Lasgaard orienterede om, at han har haft en
god studieorlov.
Kirkens Korshær har markeret den grønlandske nationaldag med
en flot fest i den nye varmestue i Spanien..
Kirkens Korshær har åbnet 2 nye genbrugsbutikker.

16.

Nyt fra formanden (Til orientering)
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- Visionsdag i provstiet lørdag den 1. november 2014 kl. 9.30 16.30.
- www.ungk.dk – Provstiudvalget har orienteret om, at provstiets
menighedsråd kan besøge Ungdomskirken i Nørre Allé og evt.
forlægge et menighedsrådsmøde til disse lokaliteter.
- Ansøgning fra enkeltperson om tilskud til konference i Polen.
- Ten Sing ansøgning fra Nina Boel Bergholt om lån af lokale en
aften om ugen.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
17.

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

18.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Martin Frøkjær-Jensen orienterede om, at den
officielle stillingsbetegnelse for sognemedhjælpere er ændret til:
Kirke- og kulturmedarbejder.
Karsten Andersen orienterede om at bibelmagasinet er blevet
godt modtaget i sognets forretninger.

19.

Genfremsendelse af projektforslag for om og tilbygning til
Sct. Pauls Kirke Til beslutning – bilag 7A,7B og 7C
Den 19. juni 2014 blev der afholdt møde omkring tilbygning til Sct.
Pauls Kirke, med særligt fokus på, hvordan hjørner på tilbygninger
til kirkeskibet udformes. På mødet præsenterede E+N Arkitektur
modelstudier af 2 forskellige løsninger. Model A hvor hjørner
afskæres og model B hvor tilbygninger udføres med rette hjørner.
Der blev fremført argumenter for begge modeller og det blev
besluttet at menighedsrådet på næste møde skulle tage stilling til,
hvilken løsning man ønsker.
REFERAT: Der blev stillet forslag om at menighedsrådet indstiller,
at tilbygninger udføres med rette hjørner.
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For forslaget stemte Finn Bruun Ravnsbæk, Karsten Andersen,
Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjødt, Georg Hoxer
Kjeldsen, Peter Morthorst-Jensen, Lisa Iversen, Eva Futtrup
Maksten, Jakob From Søvndal og Karsten Thorlund.
Anette Baldus, Lona Meisnow og Erik Dybdal Møller stemte imod
forslaget.
Jørgen Lasgaard og Anita Holmgaard undlod at stemme.
Finn Bruun Ravnsbæk orienterer provstiet om menighedsrådets
beslutning.
20.

Ansøgning om tilskud til nyoprettet litteraturkreds i Sct.
Pauls Kirke (Til beslutning – bilag 8)
Der ansøges om 2.000 kr. til nyoprettet litteraturkreds. Det
foreslås at beløbet finansieres fra konto 3003 Nye
Sogneaktiviteter.
REFERAT: Vedtaget. Kordegnen sørger for udbetaling af støtten.

21.

Ansøgning om ansættelse af korshærspræstassistent i job
med løntilskud (Til beslutning )
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen undersøger de økonomiske
konsekvenser og om ordningen er holdbar. Såfremt ordningen er
udgiftsneutral for menighedsrådet og kan godkendes, er
menighedsrådet indstillet på en ansættelse.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 21. august 2014
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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