SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Flemming
Baatz Kristensen, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart,
Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Mogens Skjødt,
Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg
Hoxer Kjeldsen, Lisa Iversen, Henning Dahl Madsen (suppleant), Eva
Futtrup Maksten (referant)
Afbud: Jørgen Lasgaard, Erik Dybdal Møller, Jakob From Søvndal,
Karsten Thorlund
Indledning ved Finn Bruun Ravnsbæk
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsordenen godkendt.
Punkt vedrørende belysning af kirken i vintermånederne
behandles på næste menighedsrådsmøde.

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.30)
2.1. Godkendelse af revisionsprotokollen samt præcisering
af protokollat (Til beslutning – Bilag 1A og 1B)
Revisionen har den 10. december 2014 foretaget
beholdningseftersyn.
Protokollatet har ingen bemærkninger ud over at revisionen
noterer at Sct. Pauls ved 2 af kirkens 17 pengeinstitutter har et
indskud på mere end kr. 750.000.
Det bemærkes, at der i optegnelsen over pengeinstititutter
optræder en fejl, idet konto 63785 ikke som anført er en konto i
JAK Østre Vrå, men en konto i det selvstændige pengeinstitut
JAK Slagelse. Det betyder at indskuddet til hvert af de to små
pengeinstitutter ligger indenfor indskydergarantien.
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Forretningsudvalget indstiller at menighedsrådet i lighed med
tidligere bemærker at regering og opposition har indgået aftale om
udpegning af såkaldte SIFI Banker således, at ingen indskyder
mister midler såfremt indskuddet er under 750.000 kr. Det
vedrører pt. følgende banker som betegnes som systemiske –
eller for store til, at Staten i praksis vil tillade en simpel konkurs,
hvor indskyderne mister dele af deres indskud. Det drejer sig om
Danske Bank, Nykredit, Nordea Bank Danmark, Jyske Bank,
Sydbank og DLR.
Forretningsudvalget indstiller at formanden bemyndiges til fortsat
at sprede Sct. Pauls Kirkes kapital med henblik på at opnå størst
muligt afkast, men at der kan anbringes mere end 750.000 kr. i
ovennævnte SIFI banker.
REFERAT: Punktet tiltrådt.
2.2. Orientering om arbejdsbudget for 2015 vedtaget på mødet
den 27. november 2014 (Kun til orientering gennemgås ikke –
Bilag 2)
REFERAT: Orientering taget til efterretning
3.

Ansøgning om tilskud Til Challenge 2015 – Århus KFS (Til
beslutning Bilag 3)

Aarhus Kristeligt Forbund for Studerende har ansøgt en række
foreninger og kirker om støtte til Challenge - en missionsuge for
studerende, som afholdes 9. til 13. marts 2015. Der er ansøgt om
2.000 kr. Forretningsudvalget indstiller at beløbet bevilges.
Beløbet bevilges af konto 3002. Kassererkontoret udbetaler
beløbet efter underskrift fra formanden.
REFERAT: Punktet godkendt.
4.

Optagelse af prædikener ved gudstjenester (Til beslutning Bilag 4)
Kirkeudvalget har som besluttet på mødet i november indhentet
tilbud på optagelse af prædikener. Den enkelte præst skal dog
have mulighed for at afmelde optagelsen på dagen. Det
indhentede tilbud fra Scantone beløber sig til kr. 5.500.
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Forretningsudvalget foreslår, at der forinden beslutningen tillige
indhentes tilbud på billedoptagelse ved gudstjeneste.
Forretningsudvalget foreslår at punktet drøftes til visionsdagen.
REFERAT: Kirkeudvalget indhenter tilbud på billedoptagelse.
Punktet drøftes videre på visionsdagen.
5.

Antal altergæster og kirkegængere (Til orientering – Bilag 5)
I lighed med tidligere år er antallet af altergæster og kirkegængere
opgjort. Det viser en stigning i antal kirkegængere på ca. 3 pct i
forhold til 2013 svarende til et årstal på 12.383. Der er modsat et
fald i forhold til 2013 i antal altergæster på ca. 3,5 pct til 7.191.
Der foreslås en gennemgang af statistikmateriale til visionsdagen
fredag den 20. februar kl. 16.00, som foreslås at indeholde
følgende.
 Præsterne anmodes sammen eller hver for sig om korte
teknisk afklarende kommentarer til gudstjenestestatistikken.
 Aftalt afrapportering for øvrige aktiviteter jv. Vedtagelse på
MR-mødet i august 2014 foreslås at foreligge i kommenteret
udgave.
 Endvidere foreslås som noget nyt, at der udarbejdes
kommenterede nøgletal fra kirkens 4 præsters øvrige
arbejde samt fra Kunst- og Aktivitetsudvalget. Materialet
foreslås sendt til Peter Morthorst inden 1. februar 2015
REFERAT: Punkterne tiltrådt.
Det vedtages at evt. kommentarer og spørgsmål til
statistikmaterialet fra præsterne fremsendes til
menighedsrådsmedlemmer og ansatte inden d. 20. februar.
Flemming Baatz Kristensen undersøger muligheden for at skaffe
statistik for dåbstallene for Sct. Pauls Kirke.

6.

Svar på henvendelse fra Biskoppen vedr. ny korshærspræst
(Til beslutning)
Menighedsrådet behandlede på mødet den 27. november 2014
forespørgsel af 24. november 2014 om menighedsrådets
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holdning til en evt. flytning af korshærspræstestillingen til en
anden kirke i Aarhus.
På mødet blev det besluttet at forretningsudvalget skulle drøfte
spørgsmålet med biskop, domprovst og kirkens korshær.
Formanden har kontaktet/kontakter Tove Mikkelsen, Morten
Aagaard, Poul Henning Bartholin og Kjeld Holm.
Som oplæg til menighedsrådets drøftelse indstiller formand- og
næstformand, at menighedsrådet bl.a. meddeler biskoppen:
- at Sct. Pauls Kirke ønsker at korshærspræsten fortsat er
tilknyttet Sct. Pauls Kirke. Dette bla. ud fra et mangeårigt godt
samarbejde med Kirkens Korshær og et ønske om at fastholde
kirkens brede tilbud og diakonale profil.
-

- at den nuværende 25 pct. sognepræstestilling under alle
omstændigheder ønskes bibeholdt Sct. Pauls Kirke. Dette skal
ses på baggrund af, at sognets befolkningstal i de kommende år
forventes at stige samt at menighedsrådet har fået finansieret en
50 pct. sognepræstestilling af midlertidige puljemidler særligt mhp
at imødekomme betjening af kirkens unge.
- at præsteboligen ønskes bibeholdt som præstebolig i sognet.
Dette dels af hensyn til at kirken kun har en yderligere præstebolig
beliggende i sognet og at den vil kunne tjene som bolig for
korshærspræsten, alternativt for en anden præst ved Sct. Pauls
Kirke.
REFERAT: Ovenstående tiltrådt.
Finn Bruun Ravnsbæk og Peter Morthorst-Jensen bemyndiges til
at arbejde videre med et svar til biskoppen ud fra ovenstående
med fokus på, at menighedsrådet ønsker de bedste forhold for
Kirkens Korshærs brugere. Der lægges vægt på, at
menighedsrådet ønsker at styrke det diakonale arbejde i dialog
med Kirkens Korshær, biskoppen og provsten.
Det bemærkes endvidere, at Sct. Pauls sogn huser varmestuen
Naapiffik.
7.

Tilbud på AV-udstyr til billeder mv. (Til beslutning - Bilag 6)
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Kirkeudvalget har indhentet tilbud på AV-udstyr til kirken i form af
lerred/projekter mv. Forretningsudvalget indstiller, at
Kirkeudvalget indhenter tegninger / billeder af hvordan de 2
forskellige løsninger vil fremtræde i kirkerummet.
Forretningsudvalget indstiller endvidere, at der indhentes
supplerende tilbud på 5-7 mindre skærme. Endeligt at der
indhentes tilbud på udstyr så gudstjenester kan transmitteres til
sognehuset og rundgangen.
Forretningsudvalget foreslår at drøftelse og vurdering af
principbeslutning for og imod AV-udstyr henlægges til
visionsdagen.
REFERAT: Kirkeudvalget indhenter supplerende tilbud på mindre
skærme mm som foreslået ovenfor. Punktet drøftes videre på
visionsdagen.
8.

Svar til provstiet vedr. brug af kommunikationsmedarbejder
(Til beslutning - Bilag 7)

Indstilling fra kommunikationsudvalget vedr. brugen af den nye
fælles kommunikationsmedarbejder i Provstiet.
Forretningsudvalget foreslår at oplægget fra
kommunikationsudvalget tiltrædes, dog således, at præster og FU
kan trække på kommunikationsmedarbejderen uden forudgående
tilladelse fra kommunikationsudvalget. Udvalget skal dog altid
orienteres.
REFERAT: Punktet vedtaget med den bemærkning, at FU og
præsterne kan henvende sig til kommunikationsmedarbejderen
uden forudgående aftale med kommunikationsudvalget i akutte
situationer. Øvrige henvendelser fra nævnte personer henstilles til
at gå gennem kommunikationsudvalget på lige fod med kirkens
øvrige arbejdsgrene.
9.

Kursus ”Ledere i vækst” (Til beslutning – bilag nr. 8A og 8B )
Christianskirken inviterer til kursus under temaet ”Ledere i vækst”.
Forretningsudvalget anbefaler kurset og indstiller at alle ansatte
og MR-medlemmer samt ledere af kirkelige aktiviteter ved Sct.
Pauls Kirke inviteres til at deltage. Medarbejdere ved kirken
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inviteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af
øvrige opgaver (altså uden vikar). Deltagerbetaling finansieres af
Nye Sogneaktiviteter konto 3003.
REFERAT: Punktet tiltrådt. Finn Bruun Ravnsbæk sender
invitationen videre til kirkens frivillige ledere.
10.

Brug af dyr i kirken til dåbstræf (Til beslutning – bilag 9)
Børneudvalget anmoder om Menighedsrådets stillingtagen til brug
af dyr ved kommende dåbstræf. FU anbefaler forslaget til
vedtagelse.
REFERAT: Punktet tiltrådt.

11.

Ansættelse organistassistent (Til beslutning – bilag 10)
Ansøgning om organistassistent på 33 pct. (12 timer ugentligt).
FU anbefaler forslaget til vedtagelse som en 2-årig midlertidig
stilling. Det foreslås at der nedsættes et ansættelsesudvalg
bestående af Organist samt 1 til 2 repræsentanter fra
menighedsrådet.
REFERAT: Punktet tiltrådt med vedtagelse af en 2-årig midlertidig
stilling. Det skal bemærkes, at organistassistenten ved ferier o.l.
skal stå til rådighed for Stop Op og lignende arrangementer.
Ansættelsesudvalget besættes af Thomas Kristian Nielsen,
Annette Baldus Vestergaard og Mogens Skjødt.

12.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
12.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Michael Böss fortæller om ”Det demente samfund” d.
29. april. Peter Duetoft holder oplæg om lykke d. 21. marts. D. 6.
maj afholdes højskole-sangaften. Ny kunstudstilling ”Troens ord”
fra d. 10. februar. Jan Balling udstiller senere på året.
12.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
12.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
REFERAT: Kommunen er påbegyndt behandlingen af den
planlagte tilbygning.
12.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
12.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
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REFERAT: Der lægger referat på Dropbox. Der er planlagt
oprydning i kirkens depoter.
12.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: D. 27. januar afholdes inspirationsaften om samtalen
for besøgsvenner.
12.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Der arbejdes videre med indførslen af grafisk design
på hjemmesiden. Der bemærkes tilfredsstillende brug af kirkens
elektroniske medier.
12.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
13.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget

14.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: DR Gudstjeneste søndag d. 25. januar kl. 14 ved
Flemming Baatz Kristensen, optaget i Fredens Kirke. Flemming
Baatz Kristensen mindede om Pilgrimsaftenerne i foråret.

15.

Nyt fra formanden
- Orientering om seneste formandsmøde.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om formandsmøde
herunder provsti-analyse samt foreslog at visionsudvalget
arbejdede videre med punkterne fra provstiets visionsdag.

16.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på
IT-skrivebordet. Ansættelse af Ane Helgestad Bjerregaard (Til
orientering)

 Den 17. december 2014 Brev fra Domprovsten: Foreløbigt
uændrede honorartakster.
 Den 12. januar 2015 Brev fra Aarhus Stift Orientering om
bispevalg (Frist for at melde sig som kandidat er d. 17. marts
2015.)
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
17.

Ansøgning om tilskud til Rock the Church (Til beslutning – Bilag
11A og 11B)
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Ansøgning om bevilling af støtte til arrangementet Rock the
Church den 14. marts 2015. Idéen er at arrangere en koncert for
de unge, og samtidig skabe gode hyggelige rammer med drop-in
spisning inden koncerten og café-stemning bagefter.
Arrangementet tilrettelægges af Sct. Pauls Kirkes ungdomspræst
Jakob From Søvndal, Anders Kobbersmed, Christianskirken, Lars
Lindgrav Sörensen, Ungdomskirken og Filip Trop Kildeholm fra
Indre Missions Unge. Der ansøges om 25 pct. af budgettet
svarende til 5.000 - 7.000 kr.
Formanden indstiller at MR giver 25 pct. af beløbet i tilskud
Beløbet foreslås finansieret af konto 3003 – Nye Sogneaktiviteter.
Georg Kjeldsen anviser beløbet til udbetaling fra kassererkontoret
efter beskrivelse fra Jakob Søvndal.
REFERAT: Punktet tiltrådt.
18.

Afslutning af anlægsarbejder Rungstedvej 9 samt omfugning
af kirken (Til orientering – Bilag 12A og 12B)
Kirkeudvalgsformanden orienterer om afslutning af
anlægsprojekter, som afsluttes indenfor bevillingerne.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
Kirkeudvalgsformanden roses for det store arbejde.

19.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen mindede om det forestående
budgetarbejde samt opmuntrede til, at der allerede nu bliver sat
fokus på kirkens udadrettede projekter i julen 2015.
Georg Hoxer Kjeldsen gjorde opmærksom på, at der fortsat
mangler frivillige kordegne, hvis alle gudstjenester skal dækkes.
Lona Meisnow gjorde opmærksom på, at flere tager billeder til
kirkelige handlinger trods kirkens regler. Præsterne opfordres til at
arbejde videre med dette.
Karsten Andersen opmuntrede til at dele kirkens budskab med
sognets yngste medlemmer.
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Næste menighedsrådsmøde torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00
i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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