SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 31. oktober 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, Eva Futtrup Sørensen, Lona Meisnow og Karsten
Thorlund (referent)
Afbud: Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen og Jørgen
Lasgaard.
Indledning ved: Finn Bruun Ravnsbæk
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 (til beslutning
– bilag 1A, 1B og 1C)
Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til godkendelse med
kassererens bemærkninger. Formanden sørger for afklaring af
omkontering af 5% midlerne samt forsikringssagen til præsteboligen på
Strandvejen.
REFERAT: Godkendt. Menighedsrådet er dog opmærksom på at vi har
fået bevilliget kr. 660.000 fra provstiets 5 % midler til præsteboligen
Strandvejen 114. Bevillingen er bogført som en indtægt i
driftsregnskabet. Udgiften er bogført i anlægsregnskabet.
Kvartalsrapportens driftsresultat fremstår således med et bedre resultat
end det faktiske.
2.2. Godkendelse af ændringer til budget 2013 og 2014 (til
beslutning – bilag 2)
Kassereren har udarbejdet udkast til ændringer til budgetterne 2013 og
2014. Ændringerne er tidligere vedtaget og FU har således ikke
bemærkninger til disse.
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REFERAT: Godkendt. Der foretages hermed ikke flere
budgetændringer for 2013. Da der ikke fremkom ændringer til budgettet
for 2014 revideres dette budget første gang i 1. kvartal 2014.
3.

Orientering om projektforslag (Til orientering – bilag 3 - eftersendes)
E+N Arkitekter har udarbejdet projektforslag for om og tilbygning til Sct.
Pauls Kirke og sognehus. Forslaget præsenteres af arkitekterne.
Byggeudvalgsformanden indstiller, at MR-medlemmer og medarbejdere
frem til onsdag den 13. november kan fremsætte ændringsforslag .
Projektforslaget med opsamlede ændringsforslag fra byggeudvalget
indstilles til vedtagelse på MR-mødet torsdag den 28. november 2013.
REFERAT: E+N Arkitekter gennem gik projektforslaget. Karsten
Thorlund rundsender materialet. Materialet gennemgås desuden på
medarbejdermøde onsdag d. 6. november. Eventuelle kommentarer til
materialet fremsendes til Karsten Thorlund senest onsdag d. 13.
november.

4.

Forslag om stillerum i kirken (Til beslutning – Bilag 4A og 4B)
Kirkeudvalget ved Erik Møller har udarbejdet tegninger til stillerum til
kirken. Kirkeudvalget indstiller på den baggrund af Menighedsrådet
tager stilling til forslaget.
REFERAT: Den korte bænk i kirkeskibets nordøstlige hjørne
demonteres i en forsøgsperiode frem til sommeren 2014, for at skabe
mere plads til et stillerum. Kirkeudvalget sørger for det praktiske.

5.

Høringssvar til debatoplæg om mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur for Folkekirken (til beslutning – Bilag 5
eftersendes)
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udsendt debatoplæg fra Udvalget
om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken. Georg Kjeldsen og Peter Morthorst har udarbejdet udkast til
høringssvar.
REFERAT: Seks medlemmer af menighedsrådet har underskrevet
høringssvar. Finn Bruun Ravnsbæk rundsender høringssvaret.

6.

Stillingsopslag til præstestilling (Til beslutning – Bilag 6 eftersendes)
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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: Punktet udsat til næste møde.
7.

Mødeplan for menighedsrådet i 2015 (til beslutning – bilag 7)
I henhold til retningsliner for booking af sognehuset frigives kalenderen
for lokalerne i 2015 pr. 1. november 2013. Der foreslås således fastsat
en mødeplan for 2015.
REFERAT: Godkendt.

8.

Godkendelse af musiklogo for Sct Pauls Kirke (til beslutning – bilag
8A og 8B)
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. Formanden indstiller forslaget til
godkendelse.
REFERAT: Punktet udsat til næste møde.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Inge Marie Madsen kommer og genfortæller Karen Blixens
Heloïse fra Vintereventyr lørdag d. 16. november. Der er fernisering for
Mogens Skjøths udstilling i sognehuset søndag. d. 3. november efter
højmessen.
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Åben Kirke bliver nu også synlig på hjemmesiden.
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
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REFERAT: Udvalget har arbejdet videre med dåbstræf. Første
dåbstræf afholdes 23. maj 2014. Alle familier med døbte børn mellem 06 år inviteres til dåbstræffet.
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Referat fra seneste møde er rundsendt.
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
9.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
9.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Der er udarbejdet en folder for julekoncerterne. Der er risiko
for at koncertbudgettet for indeværende år overskrides med op til kr.
40.000. Budgetoverskridelsen skyldes mindre billetsalg end forventet.
10.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Ingen bemærkninger.

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

12.

Nyt fra formanden
REFERAT: Formanden takkede for opbakningen ved valget til
provstiudvalget, selvom det ikke førte til valg.
Menighedsrådet tog til efterretning at formanden har godkendt udlån af
kirken til guitarrist Nikolaj Rosengreen, der har brugt kirken til en
lydoptagelse.

13.

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

Godkendelse af 50 pct. permanent præstestilling (Bilag 9)

Brev til Sct. Pauls Kirke fra præst i Bykirken Hans Ole Bækgaard
(Bilag 10)
13.

Honorartakster for menighedsrådshverv er godkendt

Eventuelt (til orientering)
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REFERAT: Karsten Andersen fortalte om åbent hus arrangement hos
Kirkens Korshærs nye stofindtagelsesrum i Nørre Allé.
Der er tidligere bevilliget midler til vikarer til Stop Op. Bevilling
udmøntes af kontaktperson og formand.
Der gøres opmærksom på at kirken har skiftet kalendersystem.

Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28. november kl. 19.00 i
Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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