Referat af Menighedsrådsmødet
torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede:
Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrep.), Mogens Skjøth, Peter Morthorst-Jensen,
Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Eva Futtrup
Maksten, Olesia Corfixen og Karsten Thorlund (referent).
Afbud:
Lisa Iversen og Flemming Baatz Kristensen
Indledning ved Anita Holmgaard.
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT:
Dagsorden godkendt, med tilføjelse af pkt. 17 Ny Kommunikationsmedarbejder i
provstiet.

2.

Økonomi
Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 (til beslutning).
REFERAT:
Godkendt. Georg Hoxer Kjeldsen udsender saldooversigt.

3.

Ordination samt indsættelsesgudstjeneste af ny sognepræst (til orientering – bilag
2)
Sct Pauls Kirkes nye sognepræst med særligt henblik på sognets unge, Jakob Søvndal
ordineres i Aarhus Domkirke tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00. Menigheden
opfordres til at deltage i ordinationen. Der er endvidere aftalt indsættelsesgudstjeneste i
Sct. Pauls Kirke med efterfølgende samvær i sognehuset – søndag den 4. maj kl.
16.00. Det aftales hvem som står for indhold og det praktiske ved indsættelsessamværet.
Menighedsrådsmødet den 27. maj 2014 vil indeholde et punkt om nærmere drøftelse af
opgaver i præstestillingen.
REFERAT:
Anita Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart og Eva Futtrup Maksten står for det
praktiske.

4.

Ændret mødetidspunkt for kommende MR-møde
Grundet dobbeltbooking flyttes MR-mødet til torsdag den 8. maj til kl. 19.00 (mod
tidligere 18.30). Der vedlægges fornyet mødeplan.
REFERAT:
Godkendt.

5.

Orientering om menighedsmøde 12. juni 2014 (til orientering)
På seneste MR-møde blev der nedsat et udvalg som skulle arbejde med oplæg til
menighedsmødet 12. juni.
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REFERAT:
Erik Dybdal Møller træder ind i udvalget. Derudover skal der vælges en
medarbejderrepræsentant, hvilket Martin Frøkjær-Jensen sørger for. Udvalget orienterer
menighedsrådet om programmet for menighedsmødet på mødet d. 27. maj.
6.

Ny gaveansvarlig (til beslutning)
Anette Baldus ønsker at der vælges en ny gaveansvarlig.
REFERAT:
Anette Baldus accepterede at fortsætte som gaveansvarlig.

7.

Orientering om studietur for MR og personale MR-studietur (til orientering)
Studietur for MR og personale er fastsat til 8. november 2014. Udvalget hører gerne
input til program.
REFERAT:
Orientering taget til efterretning.

8.

Ansøgning fra Kommunikationsudvalget om bevilling til grafisk arbejde (til
beslutning)
Kommunikationsudvalget ansøger om midler til arbejde med en samlet grafisk identitet
for Sct. Pauls Kirke. Der ansøges på den baggrund om 23.125 kr. Forretningsudvalget
gør opmærksom på, at menighedsrådet på seneste møde afsatte 100.000 kr. til
ekstrabevillinger i 2014 og at der såfremt ovenstående merbevilling imødekommes vil
restere 36.375 kr. af denne bevilling til ekstraordinære udgifter indtil udgangen af 2014.
REFERAT: Ansøgning imødekommet. Udgiften konteres på konto 3401 Kirkeblad.

9.

Arbejde for indkøb af flygel (til drøftelse)
Præsterne har tidligere foreslået at der arbejdes på anskaffelse af et flygel via
fondsansøgninger samt at de forreste bænke erstattes af stole. Det besluttes evt. at
arbejde videre med ideen.
REFERAT:
Kirkeudvalget kontakter den kgl. Bygningsinspektør med en forespørgsel om muligheden
for at udskifte de øverste bænke med stole.

10.

Høring over betænkning nr. 1544 om folkekirkens styre (til drøftelse)
Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken har
afgivet betænkning 1544 Folkekirkens Styre, Kirkeministeriet - April 2014.
Betænkningen sendes nu i høring. Høringsfristen er den 31. maj 2014.
Vedhæftet er betænkning 1544,høringsbrev og høringsliste. Betænkningen indeholder i
kapitel 2 en sammenfatning, som også er særskilt vedhæftet. Menighedsrådet aftaler evt.
at der udarbejdes udkast til høringssvar.
REFERAT:
Betænkningen bliver lagt i formandens dueslag, så alle har mulighed for at læse den.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Foredraget med Kaare R. Skou var velbesøgt .
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11.2 Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget
10.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: Provstiudvalget har behandlet det fremsendte projektforslag og de
foreslåede besparelser, og har nu meddelt at det videresendes til stiftet.
10.4 Evt. nyt fra Børneudvalget
10.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Udvalget arbejder videre med indkøb af lændepuder. Karsten Andersen
orienterede om at de uforudsete udgifter på omfugningen har været ganske store og
projektet kræver derfor meget stram styring.
10.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der blev vanen tro uddelt blomster påskelørdag – i alt blev der uddelt godt
100 blomsterhilsener fra Menighedsplejen.
10.7 Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
10.8 Evt. nyt fra Koncertudvalget
12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT:
Ingen bemærkninger.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT:
Erik Dybdal Møller orienterede om dialog med N.J. Fjordsgades Skole vedr.
konfirmandundervisning. Så snart der foreligger en afklaring orienterer Erik Dybdal Møller
forretningsudvalget.

14.

Nyt fra formanden
REFERAT:
Ingen bemærkninger.

15.

Post til Menighedsrådet (til orientering) Henvendelser findes på IT-skrivebordet.:
REFERAT:
Formanden har modtaget betænkning nr. 1544 om Folkekirkens styre.

16.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT:
Georg Hoxer Kjeldsen foreslår at Sct. Paul Kirkes regnskab lægges ud på nettet.
Forslaget blev umiddelbart tiltrådt.
Georg Hoxer Kjeldsen foreslår at vi får lavet en liste over tovholdere på de forskellige
aktiviteter i kirken og at listen evt. offentliggøres på hjemmesiden. Georg Hoxer Kjeldsen
kontakter alle kirkens arbejdsgrene og varetager løbende opdatering af listen.

17.

Ny kommunikationsmedarbejder i provstiet(til beslutning)
Provstiudvalget ønsker input til hvad menighedsrådet kunne ønske sig af en kommende
kommunikationsmedarbejder.
REFERAT:
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Menighedsrådet ønsker at den kommende medarbejder skal kunne bidrage med sparring
og netværk i forbindelse med pressehåndtering samt sparring i forhold til PR generelt for
kirkens ansatte og menighedsrådet. Finn Bruun Ravnsbæk meddeler dette til provstiet.

Næste menighedsrådsmøde torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes
Sognehus.

Sct. Pauls Kirke

Menighedsrådsmøde den 24. april 2014

4

