SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 i Sognehuset
Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen, Hans
Henrik Christensen (medarb. rep.), Henning Dahl Madsen, Agnes Petterson,
Lona Meisnow, Johanne Pedersen Markvart, Jørgen Lasgaard, Flemming
Baatz Kristensen, Erik Dybdahl Møller, Karsten Thorlund (referent - deltog i
pkt. 3,3 og 3,4, 6, 8, 13 og 15) og Finn Bruun Ravnsbæk (referent øvrige
punkter).
Afbud: Martin Toft Lodahl, Mogens Skjøth og Karen Bjørn Juhl

Indledning ved Flemming Baatz Kristensen (17.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Godkendt

2.

Økonomi ved kassereren
2.1 Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2012 Til
beslutning – bilag 1 og 2)
Kvartalsregnskabet for 3. Kvartal indstilles af kasserer og forretningsudvalget til godkendelse.
REFERAT: Kvartalsrapport godkendt.
2.2. Evt. bevilling til H-mol messe (Til orientering/beslutning)
Menighedsrådet ansøgte om 100.000 kr. til H-mols messe til opførelse i
Skt. Lukas Kirke. Provstiudvalget bevilgede ikke midlerne men henviste
til, at kirken i stedet kunne finansiere 100.000 kr. af det akkumulerede
overskud. Det blev på MR-mødet i august aftalt at punktet udsættes til
mødet i oktober. Skt. Lukas Kirke vurderer om man ønsker at gå med i
projektet med 50.000 kr. Sct Pauls skal i givet fald bidrage tilsvarende.
Menighedsrådet ved Skt Lukas Kirke har på menighedsrådsmødet
den 23. oktober besluttet at takke nej til en delt finansiering med
Sct. Pauls, da menighedsrådet vurderer at 50.000 kr. er for meget
at bruge på én koncert.
REFERAT: Afslaget taget til efterretning. Projektet realiseres derfor ikke
i denne form.
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2.3 Guide til kirken (Til beslutning)
Lona Meisnow og Jørgen Lasgaard efterlyser guide til kirken.
Kirkeblads- og hjemmesideudvalget arbejder videre med sagen. Der
findes allerede et tidligere tryk, der kan danne udgangspunkt for
arbejdet. Arbejdet på 20.000 kr. henvises til evt. merbevilling i
forbindelse med budget 2013.
REFERAT: Udvalget bedes udarbejde overslag med økonomiske
alternativer til næste møde. Folderen skal være gratis. Lona Meisnow
deltager i arbejdet.
2.4 Forøgelse af vikarkonto til organist (Til beslutning)
Idet gudstjenesterne på Stefanshjemmet genoptages og der bliver flere
alm. gudstjenester foreslås en forøgelse af vikarbudgettet.
REFERAT: Godkendt. Der afsættes ekstra kr. 10.000 i 2013 til
vikarbudget for organist og korister.
2.5 Indstilling om optagelse i omtale af vejkirker
Forretningsudvalget indstiller at Sct. Pauls Kirke optages i hæftet om
vejkirker i Jylland. Prisen herfor er ca. 2.500 kr. Kirkeværgen henvender
sig til Kirkefonden.
REFERAT: Godkendt. Kirkeværgen henvender sig til Kirkefondet.
2.6 Ændringer i budget 2012 og budget 2013 (til beslutning – bilag 3)
Der er indkommet forskellige budgetønsker til budget 2012 og 2013.
Forretningsudvalget foreslår at budgetændringer for såvel 2012 som
2013 godkendes.
REFERAT: Budget for 2012 godkendt med følgende bemærkninger:
Konto 3004 sænkes med kr. 8.000
Konto 3112 hæves med kr. 8.000
Konto 3301 hæves med kr. 7.000
Konto 6011 sænkes med kr. 5.000
Konto 6800 sænkes med kr. 10.000
Udgifter i forbindelse med kirkens 125 års jubilæum flyttes fra konto
6118 til konto 6105.
Budget for 2013 godkendes med følgende bemærkninger:
Konto 3102 hæves med kr. 10.000
Konto 3320 hæves med kr. 2.500
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Konto 3400 sænkes med kr. 20.000
Konto 5101 hæves med kr. 2.000.
Konto 6023 sænkes med kr. 1.000.
Konto 6104 hæves med kr. 2.500
3.

Indsamlingsprojekt til belysning af Sct. Pauls Kirke (Til beslutning –
Bilag 4, der forventes uddelt et forslag til indsamlingspjece på
menighedsrådsmødet)
På MR-mødet den 20. marts 2012 blev der nedsat et udvalg bestående
af Mogens Skjøth, Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz Kristensen,
som skulle komme med et oplæg til at udarbejde materiale til et
indsamlingsprojekt med henblik på belysning af Sct. Pauls Kirke.
Indsamlingsudvalget ville udarbejde folder til indsamlingsprojektet,
påbegynde at søge fondsmidler samt udarbejde planer for en
indsamling til formålet i efteråret 2012. Punktet blev udsat fra mødet i
september med henblik på, at der kunne foreligge et bilag til mødet i
oktober.
REFERAT: Udvalget har endnu ikke oplæg klar og punktet udsættes
derfor til næste møde.

4.

Valg af kontaktperson til kirkestafet 2013 (Til beslutning – bilag kan
ses på IT-skrivebordet )
Flemming Baatz Kristensen har tilbudt at være kontaktperson for
kirkestafetten i 2013. Forretningsudvalget at Flemming Baatz
Kristensen udpeges.
REFERAT: Godkendt.

5.

Forslag til markering af gudstjenester (Til beslutning )
Flemming Baatz Kristensen foreslår at der i forbindelse med den nye
lukkelov hver søndag opsættes et banner på kirkepladser hvor der står
anført: SØNDAGSÅBENT KL. 10. OG KL. 16. Forretningsudvalget
foreslår, at kirkeudvalget arbejder videre med forslaget herunder
inddrager evt. tilladelser.
REFERAT: Kirkeudvalget undersøger mulighed for en synliggørelse af
søndagens gudstjenester i form af skiltning, samt undersøger mulighed
for elektronisk lysavis. Endvidere bedes det kommende menighedsråd
tage stilling til en udvidelse af åben kirke til også at omfatte lørdag og
søndag.
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6.

Drøftelse af videre proces i forbindelse med ny medarbejder på
halv tid til Diakoni, Børnekirke og PR (til beslutning – bilag 5)
I forbindelse med medarbejdermøde i oktober blev medarbejdernes
ønsker til den nye halvtidsstilling drøftet. Forretningsudvalget foreslår at
medarbejdernes bemærkninger indgår i visionsdagen fredag den 11.
januar 2013 kl. 15.00.
REFERAT: Menighedsrådet tog udtalelse til efterretning.
Menighedsrådet understregede at det kommende menighedsråd står frit
i forhold til anvendelse af midlerne.

7.

Drøftelse af menighedsrådsarbejdet (til beslutning)
Evaluering af menighedsrådsarbejdet:
Børge Juhl har tidligere ved tidligere evaluering af MR-arbejdet
foreslået, at der fastsættes konkrete retningslinier til kirkeudvalg m.fl.
Forretningsudvalget foreslår at Kirkeudvalget til næste møde
udearbejder et sådan oplæg.
Det har endvidere været foreslået at frivillige kan varetage opgaver,
som pt. varetages af MR-medlemmer – som eksempelvis opgaver i
forbindelse med ”Åben Kirke”.
FU foreslår at udvalgene til det sidste MR-møde i denne valgperiode
kommer med en beskrivelse af deres arbejdsopgaver, således at
medlemmer af det nye menighedsråd lettere kan orientere sig mod,
hvor man ønske at medvirke. MR-medlemmer kan endvidere
fremkomme med øvrige erfaringer, som skal viderebringes til det nye
menighedsråd. Materialet sendes senest onsdag den 14. november til
formanden.
REFERAT: Godkendt. Det foreslås at udvalgene på ca.1 A-4 side pr.
udvalg viderebringer erfaringer til det kommende menighedsråd.

8.

Mødeplan for menighedsrådet i 2014 (til beslutning – bilag 6 eftersendes)
I henhold til retningsliner for booking af sognehuset frigives kalenderen
for lokalerne i 2014 pr. 1. november 2012. Der foreslås således fastsat
en mødeplan for 2014.
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REFERAT: Godkendt.
9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Der kommer ny udstilling op i sognehuset i
denne uge.
Desuden opfordres til at menighedsrådsmedlemmerne
deltager i sogneaften med KRIS, 14. november kl.
19.30.
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
REFERAT: Der er problemer med narkomaner, der
blokerer toilettet i våbenhuset. Endvidere er
indsamlingsbøssen i våbenhuset brudt op. Udvalget
indkalder til møde om problemstillingen og laver
beslutningsoplæg til næste menighedsrådsmøde.
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Børge Juhl og Finn Bruun Ravnsbæk
orienterede om installation af fibernet på Marselisvej 9
og Rungstedvej 9.
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
9.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
9.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der afholdes en flot række koncerter i de
kommende måneder, som
menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at deltage i.
9.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

10.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Kontaktpersonen har efter aftale modtaget oplæg til
timeopgørelse i forbindelse med opmålingen af stillinger for
kirketjenerne.

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Jørgen Lasgaard takkede for opbakningen til Kirkens
Korshærs jubilæumsgudstjeneste. Som et led i fejringen af jubilæet er
der udarbejdet 5 plakater lavet Mette Thorsen.
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Flemming Baatz Kristensen oplyste, at der fra februar igen holdes
lovsangsgudstjenester.
Flemming Baatz Kristensen anbefalede ny bog af Iris Pedersen. Der
holdes reception i forbindelse med udgivelsen efter højmessen d. 18.
november.
12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
- Midlertidig svar fra provstiet vedr. bevilling til byggesagen.
- Svar fra Stiftet vedr. byggesag om at sagen vil være afgjort i løbet af
1 til 2 måneder.

13.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Erik Møller og Jørgen Lasgaard tilmelder selv til IP telefoni i
forbindelse med tilslutning til fibernet.
Lona Meisnow foreslår at der til næste år etableres julebelysning i
træerne omkring kirken.
Finn Bruun Ravnsbæk takkede for gave fra Kirkens Korshær i
forbindelse med jubilæumsgudstjenesten.

14.

Orientering fra valgudvalget (til orientering)
REFERAT: Medlemmerne i det nye menighedsråd er offentliggjort i
kirkebladet.

15.

Ansøgning fra Kirkelig fornyelse om lån af Kirke og sognehus (Til
beslutning – bilag 7)
REFERAT: Ansøgningen imødekommes, dog forudsat at
arrangementet ikke griber ind i de kirkelige handlinger, og at der ikke er
andre arrangementer i sognehuset på samme tid. Udgifter til
kirketjenerbetjening skal afholdes af arrangør. Kontaktpersonen indgår
aftale med kirketjeneren.

16.

Frivillige ved støtteforening omfattes af midler til frivillighedsfest
mv. (Til beslutning – Bilag 8)
Forslag fra Sonia Ellinor Pedersen om, at støtteforeningen tildeles midler til
frivillighedsfest mv. i lighed med andre frivillige ved kirken.
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REFERAT: Menighedsrådet giver et bidrag på kr. 250 pr. deltager, dog
maksimalt kr. 2.500 til en frivillighedsfest.
17.

Anvendelse af opslagstavlerne i våbenhuset (Til beslutning – Bilag
9)
Forslag fra Sonia Ellinor Pedersen om opslagstavle i våbenhuset til materialer
til tværgående kirkelige initiativer, som rækker ud over hvad som (kun) foregår
i Sct. Pauls Kirke. F.eks. Levende Vand, Evangelisk Alliances Bedeuge mv.
Alternativt foreslår Sonia bredere adgang til informationer på eksisterende
informationshylder mv.
REFERAT: Udsættes til næste møde. Sonia Ellinor Pedersen
udarbejder beslutningsoplæg til næste møde, herunder forslag til
retningslinjer for brug.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 29. november 2012 kl.
18.00
Bemærk at medlemmer af det nye menighedsråd mødes til
konstituerende møde tirsdag den 20. november kl. 19.00.
Bemærk endelig julefrokost for menighedsråd og personale torsdag den
13. december kl. 18.00

Menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 17.00

