SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Hans Henrik Christensen
(medarbejd. rep.), Georg Hoxer Kjeldsen, Mogens Skjøth, Lisa Iversen,
Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Eva
Futtrup Maksten, Lona Meisnow og Karsten Thorlund (referent)
Afbud: Flemming Baatz Kristensen og Erik Dybdal Møller.
Indledning ved: Jørgen Lasgaard
1.

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

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 17. december 2013 foretaget
beholdningseftersyn.
Protokollatet har ingen bemærkninger ud over at revisionen
noterer at Sct. Pauls ved 1 af kirkens 17 pengeinstitutter har et
indskud på mere end kr. 750.000.
Forretningsudvalget indstiller at menighedsrådet hertil bemærker
at regering og opposition har indgået aftale om udpegning af
såkaldte SIFI Banker. 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, BRFkredit, 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. I besvarelsen af protokollatet
forespørges provstiudvalget om de har bemærkninger hertil.
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REFERAT: Indstilling vedtaget, dog stemte et mindretal
bestående af Lona Meisnow og Georg Hoxer Kjeldsen imod.
2.2. Årsplan for budget og regnskab i Sct. Pauls Kirke for
2014 (Til beslutning – Bilag 2)
Kassereren har udarbejdet udkast til årsplan for budgettet og
regnskabet. Forretningsudvalget indstiller årsplanen til
godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
3.

Ansøgning om tilskud Til Mandagsfællesskabet (Til beslutning
– Bilag 3)
Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls kirke har ansøgt om tilskud
på kr. 2.500 til dækning af udgifter i forbindelse med talere mv.
Forretningsudvalget indstiller tilskuddet til godkendelse. Beløbet
konteres på konto 3003 - tilskud til foreninger.
REFERAT: Godkendt. Kordegnen udbetaler beløbet.

4.

Ansøgning om tilskud Til Challenge 2014 – Århus KFS (Til
beslutning – Bilag 4 - eftersendes)
Aarhus KFS har ansøgt en række foreninger og kirker om støtte til
Challenge en missionsuge for studerende, som afholdes 17. til 21.
marts. Der ansøgt om 2.000 kr.
REFERAT: Godkendt. Beløbet konteres på konto 3003 – tilskud til
foreninger. Kordegnen udbetaler beløbet.

5.

Antal altergæster og kirkegængere (Til orientering – Bilag 5A
og 5B)
I lighed med tidligere år antallet af altergæster opgjort. Det viser et
lille fald på knap 2 pct i forhold til sidste år, men en stigning i
forhold til gennemsnitligt antal altergængere pr. gudstjeneste. For
første hele år er der i 2013 opgjort antal kirkegængere som i
2013. Der kommer på senere møde nøgletal for øvrige aktiviteter
jf. MR beslutning herom. Der var ca. 12.020 kirkegængere.
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REFERAT: Orientering taget til efterretning. Anita Holmgaard
minder frivillige, der medvirker ved hverdagsaltergang, om at
notere antal altergæster og besøgende.
6.

Stillingsopslag til præstestilling (Til orientering – Bilag 6A og
6B)
Den nyoprettede 50 pct. overenskomstansatte sognepræstestilling
er nu opslået med ansøgningsfrist, mandag den 3. februar 2014
kl. 15.00.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Hans Henrik
Christensen gør opmærksom på, at der på det digitale skrivebord
findes en lille vejledning til menighedsrådsmedlemmer: Værd at
vide om præsteansættelse.

7.

Orientering om økonomiberegning ved projektforslag samt
tillæg til kontrakt med arkitekt (Til orientering Bilag 7A)
På seneste møde blev der fremlagt projektforslag i forbindelse
med om og tilbygning til Sct. Pauls Kirke. Projektforslaget
manglede dog økonomiforudsætninger som er fremkommet efter
jul. Forslaget er indsendt til provstiet til godkendelse.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

8.

Orientering om forslag til kommuneplantillæg nr. 79 til
Kommuneplan 2009 (Til orientering)
Sct. Pauls Kirke har ikke givet høringssvar i forbindelse med
kommuneplan. Planen medfører mange flere indbyggere i sognet.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

9.

Orientering om ordination og indsættelse af Olesia Corfixen
(Til orientering)
Menighedsrådet har tidligere vedtaget ansøgning om ordination af
Olesia Corfixen. Olesia Corfixen skal vikariere i Jørgen Lasgaards
orlov fra 1. marts 2014 til 31. maj 2014
Olesia Corfixen bliver ordineret onsdag d. 19 februar kl. 19 i
Domkirken.
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Olesia Corfixen indsættes i Sct. Pauls Kirke ved
korshærsgudstjenesten den 19. marts kl. 15.30.
Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at deltage.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
10.

Evt. præsentation af et udvalgsarbejde i menighedsrådet. (til
orientering)
Menighedsrådet har tidligere drøftet at de forskellige udvalg kunne
præsentere stof for deres udvalg på MR møder. Et udvalg
orienterer evt.
REFERAT: Formanden opfordrer udvalgene til at melde ind, hvis
de ønsker at præsentere dele af deres arbejde.

11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
11.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
REFERAT: Udvalget arbejder fortsat videre med dåbstræf.
11.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Udvalget har fået renoveret de gamle PH lamper.
Lamperne opsættes i våbenhuset over dørene ind til
tårnværelserne.
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Udvalget holder møde for besøgsvenner på næste
onsdag. Temaet for mødet er demens.
11.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
11.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget

12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Der har været oplæg på medarbejdermøde om
håndtering af udfordrende besøgende ved arrangementer og
kirkelige handlinger. Der arbejdes videre med emnet.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
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REFERAT: Søndag d. 2. februar markeres landet over som
Diakoniens dag. Højmessen har derfor dette tema. Dagen er
samtidig kyndelmisse og det markeres også ved gudstjenesten.
Nytårsdag blev der som forsøg serveret champagne og chokolade
efter højmessen for at markere årsskiftet. Jørgen Lasgaard
foreslår, at det bliver en fast tradition.
14.

Nyt fra formanden
- Orientering om seneste formandsmøde.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

15.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på
IT-skrivebordet. Herunder invitation til reception (bilag 8):

16.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Umiddelbart før næste menighedsrådsmøde
introducerer Eva Futtrup Maksten i brug af Dropbox for alle
interesserede menighedsrådsmedlemmer. Der udsendes særskilt
invitation til alle menighedsrådsmedlemmer.
Finn Bruun Ravnsbæk beder kirkeudvalget undersøge om
netværksforbindelsen i sognehuset kan forbedres.

17.

Flytning af stillerum (til beslutning) (bilag 9)
Indstilling om flytning af ”stillerum” i kirken fra Mogens Skjøth og
Erik Møller. Forslaget bevirker, at den øverste topersoners bænk
mod øst flyttes. Kirkens gamle smukke lysestage, som har siddet
under krucifikset ved prædikestolen, foreslås opsat på søjlen
Endvidere foreslås opsat to hvide cylinderformede lampetter..
Endelig foreslår at der indhentes tilbud.
REFERAT: Udsat til næste møde.
Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 25. februar 2014 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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