SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 17.00 i Sognehuset
Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen (deltog
under punkterne 3, 6, 8, 13 og 15), Hans Henrik Christensen (medarb. rep.),
Finn Bruun Ravnsbæk, Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Johanne
Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Martin Toft Lodahl (referent), Jørgen
Lasgaard, Karen Bjørn Juhl, Flemming Baatz Kristensen (deltog kun under
punkt 15) og Erik Dybdahl Møller, Karsten Thorlund (deltog i pkt. 3,3 og 3,4,
6, 8, 13 og 15)
Afbud: Agnes Petterson

Indledning ved Jørgen Lasgaard (17.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter 17.10
REFERAT: Godkendt.

2.

Orientering om nye børneaktiviteter ved børnesognemedhjælper,
Lissi Winther
REFERAT: Lissi orienterede.

3.

Økonomi ved kassereren
3.1. Orientering om budgetudmelding fra provstiet (Bilag 1,2 og 3 til orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
3.2. Drøftelse af videre proces i forbindelse med ny medarbejder
på halv tid til Diakoni, Børnekirke og PR (til beslutning – bilag 2)
Forretningsudvalget foreslår at medarbejderne, forretningsudvalget og
kassereren holder et møde hvor input til stillingsindhold drøftes
august/september og forelægges menighedsrådet i september,
hvorefter der evt. nedsættes et udvalg. Forretningsudvalget foreslår, at
stillingsindholdet fastlægges endeligt efter en visionsdag samt
efterfølgende menighedsrådsmøde i januar/februar 2013.
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REFERAT: Vedtaget som foreslået af forretningsudvalget – dog
deltager kassereren ikke i det første møde.
Det blev præciseret, at første møde med medarbejdere og
forretningsudvalget er en fri drøftelse om muligheder i den nye bevilling.
Formanden kommer med et dato-forslag til dette møde.
Ansøgningen om 100.000 kr til H-mols messen blev ikke bevilget af
Provstiudvalget.
Ved næste MR-møde tages der ved budget 2013-punktet stilling til, om
vi ønsker at finansiere disse penge af kirkekassens overskud.

3.3. Ansøgning fra FDF om støtte til foreningens arbejde (Til
beslutning - Bilag 4)
REFERAT: Menighedsrådet bevilger 5500 kr. til FDF.
FDF opfordres til at søge igen primo 2013.
3.4. Ansøgning fra Aftenskolen om Kristendom (Til beslutning Bilag 6)
REFERAT: Menighedsrådet bevilger 6000 kr. til Aftenskolen om
Kristendom. (1500 kr. af disse bevilges af de hensatte midler fra
overskuddet fra tidligere år.)
4.

Fastlæggelse af dato for visionsdag
Det foreslås at det kommende menighedsråd afholder visionsdag
lørdag den 12. januar 2013
REFERAT: Vedtaget, at visiondagen er fredag den 11. januar 2013 kl.
14:30 til kl. 21:00

5.

Fastsættelse af annoncefællesskab i forbindelse med
orienteringsmødet, torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00
Det blev på budgetsamrådet oplyst, at ikke alle provstiets kirker ønsker
fælles annoncering om orienteringsmøder. Forretningsudvalget foreslår
at Sct. Pauls Kirke indgår i annoncefællesskab med de af provstiets
kirker som ønsker at indgå, herunder Lukas og Langenæs.
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REFERAT: Godkendt
6.

Dispositionsforslag for byggesagen (Til beslutning - Bilag 5)
Menighedsrådet vedtog på sit møde den 8. maj 2012 følgende vedr.
byggesagen ”Idet menighedsrådet konstaterer, at mødefaciliteterne kun
i ringe grad udvides, vedtog menighedsrådets dispositionsforslaget .
Dog med den forudsætning, at der under det eksisterende
kordegnekontor kan etableres en gennemgang i praksis.”
E+N arkitekterne vil inden mødet eftervise, at der kan sikres nødvendig
loftshøjde til gennemgangen, herunder toilettern. E+N har endvidere
eftervist økonomien med mulige besparelsesforslag. Økonomien viser
et samlet anlægsbudget på 11,5 mio. kr. med et tillæg på 0,9 mio. kr.
ved flytning af produktionskøkkenet til kirketjenerens kontor samt
hævning af loftshøjden, således at der kan sikres niveaufri indgang til
køkkenet.
Byggeudvalget indstiller på den baggrund, at dispositionsforslaget med
tilhørende økonomi fremsendes til provstiudvalget mhp. godkendelse
og igangsætningstilladelse til udarbejdelse af projektforslag.
REFERAT: Menighedsrådet godkendte dispositionsforslaget som viser
en samlet økonomi på 12,635 mio. kr. inkl. flytning af produktionskøkkenet til kirketjenerens kontor.
Menighedsrådet er klar over at rammen på 10,0 mio. kr. fra
provstiudvalget hermed overskrides og søger derfor om en
pristalsregulering og en tillægsbevilling på i alt 2,6 mio. kr.
Menighedsrådet henviser til, at sognehusfaciliteterne kun ved en sådan
tillægsbevilling bliver væsentligt forbedret.
Behovet bliver yderligere aktualiseret af, at konfirmandundervisningen
fra sommeren 2013 kommer til at foregå længere op på dagen – og ikke
som nu i morgentimerne. Dette vil betyde, at der ofte vil være
konfirmandundervisning samtidig med et andet arrangement i
sognelokalerne.
Mogens Skjøth tog forbehold for denne beslutning.

7.

Orientering om indsamling af nøgletal (Til orientering)
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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: MR ønsker, at forskellige nøgletal bliver fremskaffet. Som et
led i processen tages det op på et medarbejdermøde.
Nøgletallene fremlægges efterfølgende på et MR-møde.
MR er bevidst om, at kvantitative nøgletal altid kun kan blive en lille del
af det kirkelige billede - og at det kvalitative element er endnu vigtigere
– samt at meget af kirkens arbejde slet ikke kan måles.
8.

Nyt vedr. menighedsrådets studietur den 29. september 2012 (Til
orientering)
REFERAT: Intet nyt pt.

9.

Nyt vedr. renovering og istandsættelse af præsteboligen
Strandvejen 114 (Til beslutning)
E+N er anmodet om at indhente tilbud vedr. de resterende
vedligeholdelsesbehov på præsteboligen Strandvejen 114. Såfremt der
er nyt orienteres menighedsrådet.
REFERAT: Ikke noget nyt til punktet.

10.

Forslag om energiforbedrende tiltag (Til beslutning/orientering)
Provstiudvalget har ikke i første omgang bevilget penge til grønne
initiativer (fremgår alene af overslagsår). Forretningsudvalget foreslår at
Kirkeudvalget til næste MR-møde i august fremsætter forslag til de mest
lønsumme grønne initiativer inden for en beløbsramme på hhv. ca.
50.000 kr. og 100.000 kr.
REFERAT: Vedtaget som forretningsudvalget har foreslået.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Ref: Planlagt menighedsudflugt til Hvidsten Kro d. 2/9-12.
Reception for nuværende udstilling (Asbjørn Bugge Vægger
Nielsen) på søndag d. 24/6-12
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11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Der er afholdt arbejdsmiljø-drøftelse blandt medarbejderne
for nylig. En positiv og åben debat.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Erik Møller: Konfirmand-undervisning med elever fra N. J.
Fjordsgades Skole må fra sommeren 2013 forventes at ligge senere på
dagen – og ikke som nu fast i morgentimerne.
Jørgen Lasgaard: (Fra alle 3 præster): Vedtagelsen om lørdagsdåb
bliver effektueret første gang d. 1. lørdag i september.
Flemming Baatz Kristensen: (3 punkter)
1) De seks ”På vej”-aftener forløb rigtig godt. 40-50 fremmødte pr.
aften.
2) Der er 9 unge ledere, der har budt ind på at være leder i
konfirmandklubben.
3) På søndag forventer Flemming Baatz Kristensen at fremlægge et
brev om den kirkelige situation efter folketingets beslutning om
homoseksuelle ægteskaber og biskoppernes ritual for vielse af
homoseksuelle par.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.

15.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Ingen punkter
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Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 28. august 2012 kl.
19.00
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