SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas Kristian Nielsen (medarbejd. rep.),
Georg Hoxer Kjeldsen, Mogens Skjøth, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen,
Karsten Andersen, Lona Meisnow, Johanne Pedersen Markvart, Flemming
Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Karsten Thorlund og Eva Futtrup
Sørensen (referent)
Afbud: ingen
Indledning ved: Anita Holmgaard
1.

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

2.

Årligt valg til enkeltmandsposter i menighedsrådet
I henhold til menighedsrådsloven skal der årligt foretages valg til
nedenstående poster med virkning fra det nye kirkeår:
2.1 Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk er valgt til formand
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen er valgt til næstformand
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
REFERAT: Mogens Skjøth er valgt til kirkeværge
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen er valgt til kasserer
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen er valgt til kontaktperson
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
REFERAT: Karsten Thorlund er valgt til bygningskyndig
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2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen er valgt til underskriftsberettiget
3.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.30)
3.1. Reviderede budgetter (Til orientering – Bilag 1A og 1B)
Der fremsendes reviderede budgetter for 2013 og 2014. Kassereren
har tilføjet følgende bemærkning. ”Tak, om I vil ”arkivere” tidligere
udgaver, så vi alle har den samme udgave, når vi snakker budgetter.”
REFERAT: Der er foretaget enkelte ændringer blandt de
kontoansvarlige. Der fremsendes fornyet oversigt om ca. 14 dage.
Kassereren takkede de kontoansvarlige for deres indsats og
pointerede, at det er frivilligt, om man ønsker at påtage sig/fortsætte
med denne opgave.

4.

Ansøgning om tilskud fra FDF (Til beslutning – Bilag 2)
FDF har ansøgt om tilskud på kr. 10.000 til specialfremstillet sejl samt
reparation og maling af baggård. Ansøgningen er indkommet efter
forretningsudvalgets møde.
REFERAT: Ansøgningen er imødekommet med 10.000 kr. Beløbet
tages fra konto 3002 i budgetåret 2013.

5.

Stillingsopslag til præstestilling (Til beslutning – Bilag 3A og 3B)
Provstiudvalg og biskop har med anbefaling til kirkeministeriet godkendt
ansøgning fra Sct. Pauls Kirke om en 50 pct. overenskomstansat
sognepræstestilling. Stillingen afventer nu godkendelse fra
Kirkeministeriet. FU har udarbejdet udkast til opslag såfremt
præstestillingen godkendes af kirkeministeriet.
REFERAT: Ansøgningen er godkendt i Kirkeministeriet og Stiftet.
Menighedsrådet ønsker stillingen opslået hurtigst muligt, i henhold til
Kirkeministeriets forslag bliver dette medio januar 2014. Bilag 3A (til
Præsteforeningen) godkendes med supplerende oplysninger om sognet
og menigheden. Formanden og de tre præster bemyndiges til at tilrette
bilag 3B i henhold til menighedsrådets gennemgang af opslaget.

6.

Godkendelse af musiklogo for Sct Pauls Kirke (Til beslutning – bilag
4A og 4B)
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Koncertudvalget har ladet udarbejde et logo til kirken. Med henblik på at
benytte logoet skal designeren honoreres med kr. 5.000.
Koncertudvalget foreslår at finansieringen sker af beløbet på kr. 50.000
kr. afsat til styrkelse af kirkens PR – og som PR-udvalget har anvist til
lystavle foran kirken. Koncertudvalgets forslag er fremsendt efter
afholdelse af forretningsudvalgsmødet. Forretningsudvalget indstiller at
det i stedet vurderes om kirkens logo skal moderniseres.
REFERAT: Menighedsrådet opfordrer kommunikationsudvalget til at
arbejde videre med dette spørgsmål i samarbejde med organisten og
evt. provstiets kommunikationsmedarbejder.
7.

Godkendelse af projektforslag (Til orientering – Bilag 5A, 5B, 5C, 5D,
5E, 5F samt bilag 6)
EplusN Arkitektur præsenterede på mødet den 31. oktober 2013 udkast
til projektforslag for om og tilbygning til Sct. Pauls Kirke og sognehus.
MR-medlemmer og medarbejdere fremsat ændringsforslag.
Byggeudvalget indstiller projektforslaget godkendes med de
bemærkninger, som er anført i bilag 6. Forslaget fremsendes herefter
med henblik på godkendelse til Aarhus Stift via Aarhus Domprovsti.
REFERAT: Projektet godkendes med forbehold om, at der arbejdes
videre med
 etapeplan for byggeriet
 placering af teknikrum i forbindelse med toilet
 optimering af nyt køkken i samarbejde med Johanne Pedersen
Markvart og kirketjeneren
 placering af mobilvægge i sognehuset
 døre mellem kontorer i tilbygningerne
 udskiftning af gulv i nuværende korværelse
 placering af rengøringsrum
 trappe i forbindelse med det nye kordegnekontor
 forbedret adgang til sognehuset, herunder for ældre og
handicappede, samt forbedring i lysforholdene ved indgangen
dertil.
Menighedsrådet forudsætter derudover en nærmere udspecificering af
økonomien fra arkitekterne, således at det vises at projektet kan
realisereres inden for den økonomisk fastsatte ramme.
Mogens Skjøth stemmer imod projektet.
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8.

Ændring af tidspunkt for Korshærsgudstjenester
Kirkens Korshær ønsker at ændre tidspunktet for
Korshærsgudstjenester den 3. onsdag i hver måned fra kl. 19.30 til kl.
15.30. – 19.00. Da præsterne i forvejen har fortrinsret til sognehuset om
onsdagen indstiller forretningsudvalget at anmodningen imødekommes.
REFERAT: Anmodningen godkendes. Dette forhindrer afholdelse af
Småbørnsrytmik 2. Eva Futtrup Sørensen bemyndiges til at træffe
beslutning for hvornår dette evt. i stedet kan afholdes.

9.

Forslag til kollektliste (Til beslutning – Bilag 7)
Flemming Baatz Kristensen og Jørgen Lasgaard har udarbejdet denne
kollektliste, som både tager hensyn til den nye anbefalede opdeling i
temaer i afsnit, og hvor traditionerne samtidigt er bibeholdt. Og bevirker
følgende:




4 søndage med kollekt til støtteforeningen
3 søndage med kollekt til kirkebladet
1 søndag med kollekt til menighedsplejen.

Der er flere andre lokale indsamlingsformål.
De to præster vil gerne bede rådet tage stilling til, om indsamlingsformål
skal publiceres i kirkeblad og på hjemmeside.
REFERAT: Listen er vedtaget. Menighedsrådet vedtager, at formålene
publiceres i kirkebladet og på hjemmesiden.
10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der er skiftet billeder i Mogens Skjøths udstilling
10.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
10.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
10.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
10.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Omfugning af kirken er midlertidig indstillet pga. vinteren.
Renoveringen af Marselisvej 9 og Strandvejen 114 er gennemført.
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Rungstedvej 9 forventes færdig d. 6. december 2013. Menighedsrådet
godkender en midlertidig flytning af kirkebænk.
10.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
10.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
10.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Koncertudvalget takker for opbakningen til h-mol-messen.
Kirkens kantori opfører Händels Messias i Musikhuset d. 12. og 13.
december 2013.
11.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: MU-samtaler med alle medarbejdere er afsluttet. Der er
gennemført arbejdsmiljøundersøgelse. Det skal understreges, at det er
vigtigt, at der prioriteres i medarbejdernes opgave ved tillæg af nye
opgaver.

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
- Orientering om studieorlov til Jørgen Lasgaard mellem 1.
februar 2013 og 1. juli 2014 – der er endnu ikke meddelelse om
vikar.
REFERAT: Erik Møller orienterede om deltagelse i to-dages-kursus i
København.
Flemming Baatz Kristensen orienterede om ny folder for
sjælesorgsnetværket, nyt tiltag med 5 aftener om parforholdet (pitStop),
folder om bibelundervisning samt de to tv-programmer med fokus på
Sct. Pauls: ”Vil du se min smukke kirke” og ”En anden dimension”.
Jørgen Lasgaard orienterede om, at Erik Møller og Jørgen Lasgaard
fremover giver afkald på aldersopdelt børnekirke under højmesser,
samt at præsterne har tilsluttet sig børneudvalgets beslutning om, at
”Børnejul” fremover bliver for alle børn, og ikke kun institutioner fra julen
2014. Der skal dog fortsat være tilmelding fra institutioner.
Menighedsrådet tilslutter sig dette.
Jørgen Lasgaard er bevilliget studieorlov i 3 måneder i perioden mellem
1. februar og 1. juli 2014. Biskoppen udpeger en vikar. Til orientering,
Kirkens Korshær har fået en bevilling på 5,2 mio. fra Købmand Herman
Sallings Fond.
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13.

Nyt fra formanden
- Der er blevet sendt en blomst til afdøde provst Aagaards
begravelse.
REFERAT:
Formanden har godkendt, at kirken udlånes til fotografering af
festkjoler, såfremt billederne efterfølgende kan godkendes af denne.
Formanden deltager i Bykirkens første gudstjeneste d. 1. december
2013 med en hilsen fra menighedsrådet.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet. Herunder:
- Netværk og møder om kommunikation i Aarhus Domprovsti (Bilag 8)
REFERAT: Menighedsrådets medlemmer inviteres til at deltage i
”Stiftsdag for sognemedhjælpere i Aarhus Stift” mandag d. 27. januar
2014.

15.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Præsterne foreslår, at der arbejdes på anskaffelse af flygel
til kirken vha. fondsmidler samt at de forreste bænke erstattes af stole.
Støtteforeningen har afholdt julemarked med et overskud på ca. 20.000
kr.
Næste menighedsrådsmøde torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.00 i
Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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