SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat fra Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 19.30 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Peter Kalstrup, Britta Toft, Annette
Eriksen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Mogens Skjøth, Georg
Hoxer Kjeldsen, Morten Aagaard, Filip Kruse Christensen, Hans Henrik
Kristensen (medarbejderrepræsentant), Peter Morthorst-Jensen, Jakob
From Søvndal, Erik Dybdal Møller, Amalie Bach Dybdal (referent)
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Annette Baldus Vestergaard
Indledning ved Morten Monrad Aagaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter

Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.45)
2.1 Endeligt budget for 2018 (Til beslutning – Bilag 1A – Bilag 1B)
Provstiudvalget har godkendt driftsbudgettet og bevilget følgende
på anlægssiden:
- Ekstrabevilling til om- og tilbygning af kirke og sognegård. Kr.
1.700.000 (Beløbet blev bevilget før byggeriet blev igangsat)
- Kamera og skærme til kirken kr. 750.000.
- Indretning af koncertrum øverst i kirken kr. 675.000.
- Nye Stole og Borde i Sognehus kr. 566.200.
- AV-udstyr i sognehuset bevilget som ekstraordinær drift kr.
50.000.
Det indstilles at beløbene indarbejdes i budgettet.
Den endelige driftsbevilling fra provstiet har vist sig at udgøre
50.000 kr. mindre end antaget ved budgetvedtagelsenj.
Forretningsudvalget foreslår på den baggrund følgende
besparelser i Sct. Pauls Kirkes budget for 2018.:
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- 3002 Pulje til foreningsansøgninger nedsættes til 18.000 kr.
Besparelse 7.000 kr.
- 3003 Nye Sogneaktiviteter nedsættes til 10.700 kr. Besparelse
10.000 kr.
- 3325 Øvrige udgifter overenskomst ansat præst nedsættes til
15.000. Besparelse 5.000 kr.
- 3401 Kirkeblad nedsættes til 85.000. Besparelse 10.000 kr.
- 3601 Kirkekoncerter nedsættes til 272.000 kr. Besparelse 8.000
kr.
- 6701 Kursus til MR medlemmer nedsættes til 7.000. Besparelse
5.000 kr.
- 6702 Kursus til Personale nedsættes til 35.000 kr. Besparelse
5.000 kr.
Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at finde evt. ændrede
besparelser.
Referat: Forslag om besparelser i budgettet 2018 blev godkendt.
Menighedsrådet drøftede de langsigtede konsekvenser af de
tidsbegrænsede puljemidler, som bevirker, at MR for 2019 skal
finde 202.500 kr samt yderligere 125.000 kr for budget 2021.
Proceduren for indhentelse af de strukturelle besparelser
behandles på det kommende menighedsrådsmøde i august.

2.2 Ændret anvendelse af anlægsmidler (Til beslutning – Bilag 1B)
Som det fremgår af vedlagte Bilag 1B er der fra Aarhus
Domprovsti til Sct. Pauls Kirke afsat kr. 566.200 til Nye Stole og
Borde i Sognehus i 2018. Bevillingen er særdeles ønskelig, men
forretningsudvalget foreslår, at menighedsrådet i stedet anmoder
provstiet om at afsætte beløbet i 2020 og at en række endnu
mere presserende anlægsprojekter søges fremmet i 2018.
Forretningsudvalget foreslår på den baggrund at Provstiudvalget
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anmodes om at Sct. Pauls Kirke bevilges adgang til at
omdisponere beløbet på 566.200 kr. i 2018 til følgende formål:
- Teleslynge og lydanlæg kr. 420.000. Beløbet er i provstiets
anlægsoversigt afsat i 2020, men da opgaven med forbedring
af lydanlæg vurderes at være akut og med fordel kan foretages
sammen med opsætnings af skærme foreslås, at denne
bevilling fremmes.
- Skitseprojektering af ovenlys i sognehus kr. 50.000.
Menighedsrådet har ved vedtagelse af budgettet for 2018
besluttet at ansøge om 50.000 kr. til arkitektprojekt for
ovenlysvinduer i sognehuset. Ved en beklagelig fejl er denne
ansøgning trods vedtagelse i forbindelse med budgettet ikke af
kassererkontoret indskrevet i det endelige budgetbidrag fra
menighedsrådet og derfor heller ikke kommet til provstiets
kundskab. Det foreslås derfor at dette arkitektprojektarbejde
igangsættes.
- Menighedsrådet ønsker at fremme diakoniprojektet for
ensomme unge i 2018, Café Hjerterum. Da den af provstiet
afsatte pulje for 2018 på 500.000 kr. er udmøntet til andre
sogne foreslås, at et beløb på 80.000 kr. for 2018 konverteres
til diakoniprojektet ”Cafe Hjerterum” og at beløbet finansieres
fra ovennævnte anlægsbevilling. Såfremt forsøget med ”Café
Hjerterum” falder positivt ud vil provstiudvalget blive ansøgt om
driftsbevilling i forbindelse med budget 2019 – Ligeledes vil
provstiudvalget blive søgt om et beløb til igangsætning i 2017.
- Det resterende beløb på 16.200 kr. foreslås anvendt til
forberedelse til udvendig informationstavle (kabelrør mv.) som
foreslås udført sammen med øvrige skærme i kirken.
Referat: Forslaget om ansøgning om omdisponering af beløb i
2018 godkendes. Formanden skriver ansøgningen til provstiet.
Lona Meisnow kunne ikke tilslutte sig forslaget og udtrykte
behovet for at stolene i sognehuset udskiftes snarest.
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2.3

Ændret budgetprocedure for budget 2019 (Til beslutning –
Bilag 2)

Kassereren har drøftet spørgsmålet om fremtidig
budgetvedtagelsesprocedure med Domprovstiet. Konklusionen er
at såfremt MR grundigt skal behandle og vedtage budgettet
rettidigt, skal det behandles på to møder inden den officielle frist
15. maj 2017. Budgettet for 2019 vil således såfremt forslaget
vedtages blive behandlet 24 april og 7. maj 2019.
Referat: Ændringen af budgetproceduren for budget 2019
godkendt.

3.

Anmodning om udbetaling af garantikonto (til beslutning – Bilag
3)

Støtteforeningen ved Sct Pauls Kirke har anmodet om at få
udbetalt deres fulde garantiindeståelse, som ligger til grund for
børnesognemedhjælperens løn. Baggrunden er at
støtteforeningen trods anmodning har oplyst, at man ikke har
bevilget midler for 2018 og 2019 til formålet. Såfremt
Støtteforeningen i henhold til kontrakten indbetaler støtten for
2017 og såfremt det kan verificeres, at der ikke er givet
støttetilsagn for 2018 er der således herefter ikke grundlag for
opretholdelse af garantien, som derfor udtales. Det indstilles
endvidere at formanden for menighedsrådet samt øvrige
menighedsrådsmedlemmer fra børneudvalget indgår fornyet
aftale med støtteforeningen på bedst mulige vilkår. Såfremt der
ikke opnås støtte på mindst 65.000 kr. skal menighedsrådet
budget for 2018 på ny revurderes med henblik på at finde
besparelser.
Referat: Forslaget tiltrådt. Formanden sikrer overførsel til
Støtteforeningen.

4.

Nedsættelse af ansættelsesudvalg for kombineret kirketjener
og personregisterførerstilling (Til beslutning)
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Da den ene kirketjener ønsker at fratræde sin stilling grundet
ændret bopæl, foreslår Forretningsudvalget, at der fortsat
ansættes en kombineret kirketjener og personregisterfører.
Menighedsrådet skal nedsætte et ansættelsesudvalg.
Forretningsudvalget foreslår ansættelsesudvalget består af en
præst, menighedsrådets kontaktperson, menighedsrådets
formand og en personalerepræsentant. Pågældende præst og
personalerepræsentant vælges af de pågældende grupper.
Referat: Britta indtræder i ansættelsesudvalget foruden de
foreslåede.
5.

Valg af ny koordinator til frivillige kordegne (kl. 21.00) (Til
beslutning)

Georg Kjeldsen har i en længere årrække stået som frivillig mhp.
at sikre frivillige kordegne til gudstjenesterne. Georg Kjeldsen
ønsker at en anden overtager denne post.
Referat: Flemming Baatz Kristensen blev foreslået som
koordinator for frivillige kordegne.

6.

Eventuelt (til orientering)

Referat:
- Thomas orienterede om et ønske han har indsendt om at
udvikle kantoriet til basisensamble. Han understregede, at
det ikke forventes at befordre merbevilling for Sct. Pauls
Kirke.
- Thomas orienterede om CD lavet i anledning af Luther-år.
Overskud fra CD salg går til menighedspleje.
- Morten Aagaard opfordrede til at vi ansøger
Støtteforeningen om støtte til relevant kirkeligt arbejde.
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7.
Aftensang for 6-12 årige - forslag fra Sankt Lukas Kirke
(Til beslutning – Bilag 4)
Sankt Lukas Kirke og Sct. Pauls Kirke har til gensidig glæde igennem
en årrække samarbejdet om tilbuddet for 0-6 årige ”Det for børn”. Det er
et månedligt børnegudstjenestetilbud med efterfølgende spisning på
skift mellem de to kirker. Sognemedhjælper og sognepræst Marie Bøg
Sørensen foreslår i samarbejde med sognepræst Erik Møller at udvikle
et tilbud for 6-12-årige under betegnelsen ”Aftensang”.
Erik Møller og Finn Bruun Ravnsbæk indstiller, at der arbejdes videre
med idéen. Den afledte økonomi forventes at være begrænset og
foreslås henvist til opfølgning på budget 2018 som i henhold til
årsplanen sker på mødet den 30. november 2017.
Referat: Forslaget tiltrådt.

8.
Afslutning af byggeri for om- og tilbygning til kirke og
sognehus (Til beslutning)
Byggesagen er i sin afsluttende fase med forventet aflevering af
hovedentreprisen fredag den 30. juni 2017. Efter afsluttende
gennemgang af den samlede anlægsøkonomi ser det ud til at sagen
grundet renteindtægter fra tidligere år vil kunne afsluttes med et vist
mindreforbrug. På den baggrund foreslår byggeudvalgsformanden og
formanden for menighedsrådet, at de evt. overskydende midler
anvendes til indvendig maling af sognegård og lettere renovering af
køkken, herunder prioriteres så vidt muligt ny ovn og kogeø.
Begrundelsen herfor er, at et nyt køkken samt renovering af
sognegården var med i det oprindelige byggeprojekt. Det foreslås at
byggeudvalget bemyndiges til at igangsætte disse evt. tillægsarbejder.
Referat: Forslaget tiltrådt.

Næste menighedsrådsmøde er mandag den 29. august 2017 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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Mødet sluttede 21:43
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