SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen,
Karsten Andersen, Lona Meisnow, Mogens Skjøth, Jakob From
Søvndal, Eva Futtrup Maksten, Hans Henrik Christensen
(medarbejderrepræsentant) og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Jørgen Lasgaard, Flemming Baatz Kristensen, Erik Dybdal
Møller og Annette Baldus Vestergaard.
Indledning ved Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 15 Udlån
af kirken til rumænsk menighed.

2.

Opfølgning på projektmateriale fra EplusN arkitektur. (Til
beslutning)

Menighedsrådet vedtog på sidste møde hovedprojekt for om og
tilbygning til Sct. Pauls Kirke. Der foreslås i den forbindelse afsat
kr. 10-15.000 til ekstern bistand til granskning af projektet.
Det foreslås at næste orientering for naboer og menighed
afholdes umiddelbart efter udførelsestidsplan kendes.
REFERAT: Godkendt. Byggeudvalget samler op på evt.
kommentarer til projektmaterialet til næste møde.
3.

Forslag til kollektliste (Til beslutning – Bilag 1)
Der er udarbejdet udkast til kollektliste for kommende kirkeår.
Listen vedlægges og indstilles til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.

4.

Drøftelse af initiativer i Sct. Pauls Kirke i forbindelse med
Aarhus som Kulturhovedstad i 2017 (Til beslutning)
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Aarhus skal være kulturhovedstad i 2017. Forretningsudvalget
foreslår at koncertudvalget og aktivitetsudvalget koordinerer Sct.
Pauls Kirkes aktiviteter, herunder at det tænkes ind i
planlægningen af koncerter og andre arrangementer i kirke og
sognehus. Det foreslås at de to udvalg orienterer menighedsrådet
i januar eller februar 2016.
REFERAT: Godkendt.
5.

Opsamling fra menighedsmødet søndag den 20. september
ved udvalget (Til beslutning – Bilag 2)
Referat fra Menighedsmødet vedlægges med henblik på
godkendelse og evt. videre opfølgning.
REFERAT: Referatet godkendt. Se punkt 2 for opfølgning på
mødet. Til næste år bør der gøres en større indsats for at invitere
de frivillige og det kan igen overvejes om tidspunktet for mødet
skal ændres til et aftenarrangement.

6.

Opfølgning om provstesyn vedr. præsteboligen, Marselisvej 9
(Til beslutning)

Provsten har gennemgået præsteboligen Marselisvej 9 og givet
grønt lys til indhentning af tilbud. Det foreslås at kirkeudvalget
igangsætter processen.
REFERAT: Godkendt. Kirkeudvalget bemyndiges til i samråd med
Finn Bruun Ravnsbæk at indgå aftale med rådgivere om
udarbejdelse af udbudsmateriale.
7.

Konference om kirkens sociale ansvar, Aarhus den 5.
november 2015. (Til beslutning – Bilag 3)
Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem og
Diakonhøjskolen indbyder til årlig konference om kirkens sociale
ansvar. Sct. Pauls Kirke har 2 pladser gratis (som følge af
kirkepartnerskab). Forretningsudvalget foreslår at Sct. Pauls Kirke
deltager.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen og Mogens Skjøth deltager.

8.

Person til videreformidling af Den elektroniske Arbejdsplads
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Forretningsudvalget indstiller at der i menighedsrådet udpeges en
person til at læse DAP og videreformidler særligt interessant stof.
REFERAT: Eva Futtrup Maksten påtog sig opgaven med at
formidle de væsentlige nyheder fra DAP’en i fællesmail til
menighedsrådets medlemmer. Såfremt man ikke ønsker at
modtage orienteringsmails meddeles dette til Eva Futtrup
Maksten.
9.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Der har været afholdt dåbstræf for
anden gang. Dåbstræffet var meget velbesøgt og
initiativet fortsætter derfor de kommende år.
9.5
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
9.6
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der har igen været indbrud i
sognehuset. Fremover må der derfor ikke
opbevares kontanter i sognehuset. Kirkeudvalget
har desuden iværksat en række tiltag for at undgå
gentagelse. Kontaktpersonen instruerer personalet
om de nye retningslinjer.
Hjertestarteren er igen stjålet. Kirkeudvalget
kommer med forslag til hvordan en ny hjertestarter
kan sikres mod tyveri.
9.7
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
9.8
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Det første nummer af kirkebladet i
2016 bliver fokuseret omkring byggeprojektet.
Deadline for næste kirkeblad er 5. oktober.
Provstiet udgiver et nyt magasin. Temaet for
magasinet er diakoni.
Udvalget har undersøgt om kirkebladslæserundersøgelse kunne gennemføres billigere end
tilbuddet og mere målrettet mod Sct. Pauls Kirke
end oplægget præsenteret på mødet i juni – det er
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9.9

10.

desværre ikke muligt. Udvalget overvejer derfor
alternativer.
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der har været afholdt en flot og
velbesøgt koncert med kantater af Bach og
Schütz.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
REFERAT: Agnethe Kaas Pedersen er ansat som
erhvervspraktikant frem til sommeren 2016.
Der afholdes førstehjælpskursus for personalet 17. november fra
9-16.00. Der er ledige pladser, såfremt menighedsrådet
medlemmer eller frivillige ved kirken ønsker at deltage.
Der afholdes arbejdsmiljødrøftelse og MUS i løbet af de næste
måneder.

11.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
Der er oprettet MobilePay til brug ved kollekter, frokoster, kurser
m.m. Jakob From Søvndal rundsender vejledning om brug.

12.

Nyt fra formanden (Til orientering)
- Provstiet forventer budgettildeling i 2016 og 2017 på niveau med
2015

- Provstiet har udarbejdet fællespjece om kirkekoncerter i de af
provstiets kirker som har tilmeldt sig ordningen (herunder Sct.
Pauls Kirke).
- Stiftsrådet anvender 0,3 pct. af det kirkelige budget
- Provstiet kommer med forslag til evt. initiativer til PR for
menighedsrådsvalg
- Evt. opfølgning i Sct. Pauls vedr. provstiets initiativer visioner om
kreativ klasse diakonale tiltag.
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13.

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

14.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

15.

Ansøgning om udlån af kirken til rumænsk menighed (Til
beslutning)

REFERAT: Menighedsrådet er positivt indstillet overfor udlån af
kirken. Mogens Skjøth tager kontakt og undersøger, hvad
ansøgere mere præcist ønsker.

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 27. oktober 2015
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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