SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Indledning ved: Anita Holmgaard
Til stede: Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Thomas Kristian
Nielsen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Lisa Jensby
Iversen, Karsten Andersen, Peter Morthorst-Jensen, Anita Holmgaard,
Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Flemming Baatz Kristensen,
Annette Baldus Vestergaard, Karsten Thorlund og Eva Futtrup Sørensen
(referent).
Afbud: Jørgen Lasgaard
1.

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

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport fra 1. kvartal 2013 (Til
godkendelse – Bilag 1A og 1B)
Alle kontoansvarlige må inden MR-mødet gennemgå sine konti, og hvis
der er bemærkninger til kontiene, bedes disse meddelt kassereren
forud for mødet. Forretningsudvalget indstiller kvartalsregnskabet til
godkendelse.
REFERAT: Kvartalsrapporten er godkendt og underskrevet.
2.2. Godkendelse af regnskabsinstruks (Til godkendelse – Bilag 2)
Der foreligger udkast til regnskabsinstruks. Forretningsudvalget
indstiller regnskabsinstruksen til godkendelse.
REFERAT: Godkendelse udsættes. Det indstilles ligeledes at den
vedtagne kontoplan vedhæftes.

3.

Forslag om kirkepartnerskabsaftale med Kirkens Korshær (Til
beslutning – Bilag 3)
Kirkens Korshær indbyder til Åben Hus arrangementer hhv. 14. maj og
4. juni 2013. I forbindelse med invitationen foreslås et kirkepartnerskab.
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Partnerskabet koster 10.000 kr. årligt og indbefatter adgang til Social
hotline, Støtte vejledning og praktisk vejledning fra korshærspræsten,
Konfirmandbesøg i Kirkens Korshær, Kommunikation i Sognet,
Løbende støtte fra Korshæren til Sct. Nicolai Tjenesten i Østjylland.
Forretningsudvalget indstiller, at der indgås aftale for 2013 og at
beløbet finansieres af Sct. Pauls Kirkes overskud fra 2012. En evt.
forlængelse af partnerskabet for 2014 skal behandles på ny af
menighedsrådet.
REFERAT: Menighedsrådet følger forretningsudvalgets indstilling.
4.

Ansøgning om bevilling til udarbejdelse af folder (Til beslutning)
Kommunikationsudvalget foreslår bevilling på 10.000 kr. til udarbejdelse
af folder om kirken. Udvalget har fundet et godt tilbud og vil bruge
dygtige frivillige.
Forretningsudvalget indstiller, at der bevilges et engangsbeløb på
10.000 kr. 2013 og at beløbet finansieres af Sct. Pauls Kirkes overskud
fra 2012.
REFERAT: Menighedsrådet efterkommer bevillingen på 10.000 kr. til
trykning af folder.

5.

Ombygning af Rungstedvej 9 (Til beslutning – Bilag 4)
Provstiudvalget har bevilget midler til udbygning af Rungstedvej 9.
Ombygninger medfører at der nedrives en væg mellem køkken og
spisestue og at der etableres et køkken/alrum.
Provstiudvalget har meddelt at man ønsker bygningsændringen til
godkendelse i Stiftet og dette uanset at en sådan mindre
bygningsændring ikke kræver tilladelse fra kommunen.
Kirkeudvalgsformanden og MR-formanden indstiller
bygningsændringen til godkendelse – økonomien bliver først endeligt
fastlagt når projektet er udbudt, hvilket nu må afvente godkendelse fra
provstiudvalg/stift.
REFERAT: Punktet er tiltrådt.
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6.

Lille sogneændring mellem Domsognet og Sct. Pauls Sogn (Til
orientering – Bilag 5A og 5B)
Formanden har efter drøftelse i forretningsudvalget grundet snæver
tidsfrist (onsdag den 17. April) på menighedsrådet vegne svaret, at
menighedsrådet ved Sct. Pauls Kirke ikke har bemærkninger til en
meget lille sogneændring i forhold til Aarhus Domprovsti. Ændringen
skyldes omlægning af banelegemet. Arealet er ikke beboet. Der
redegøres for ændringen på MR-mødet.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

7.

Retningslinier for præsteboliger (Til beslutning - Bilag 6 eftersendes)
Den afgåede Kirkeudvalgsformand foreslog at menighedsrådet
overvejede retningsliner for forskellige bevillinger til medarbejdere og
præster mv. I forhold til præsteboliger indstiller kirkeudvalget at
kirkeudvalgsformanden alene administrerer ud fra budgettet og
vedlagte cirkulære.
I forhold arbejdsmobiler og internetadgang foreslår forretningsudvalg at
medarbejdere, som ønsker det og har arbejdsmæssig behov herfor som
hidtil kan få dækket udgifter til internetadgang og mobiltelefoni.
REFERAT: Forslaget tiltrådt. Kirkeudvalgsformanden opfordres til at
vende tvivlsspørgsmål vedr. præsteboligerne med menighedsrådet.

8.

Arbejdsmiljøgennemgang (Til beslutning - Bilag 7)
Arbejdsmiljøorganisationen har afholdt møde. Der er et væsentligt
sikkerhedsproblem vedr. Pkt. 6 som vedrører at stigeadgangen til tårnet
er farligt (via stige og loftslem). Forretningsudvalget indstiller at
kirkeværgen sikrer, at der opsættes et skilt med teksten ”adgang
forbudt – undtagen kirketjeneren i tilfælde af at det er tvingende
nødvendigt.” Det indstilles endvidere at Kirkeudvalget hjemtager tilbud
på løsning af problemet og til næste møde fremsender tilbud som evt.
videresendes som anlægsønske til provstiet. Vedr. Punkt 8 indstilles
kirkeudvalget arbejder videre med en løsning.
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REFERAT: Punktet tiltrådt. Adgang til tårnrummet holdes aflåst, indtil
kirkeudvalget kommer med et forslag til løsning til menighedsrådsmødet
30. Maj 2013.
9.

Anmodning om støtte til Kirkens Korshærs arrangementer i
festugen (Til beslutning)
Kirkens Korshær har anmodet om at Sct. Pauls støtter festkirken ved
Vor Frue kirke i festugen. Eksempelvis med 1500 eller 2000 kr.
Korshæren er aktivt deltagelse om onsdagen i festugearrangementet.
REFERAT: Anmodningen efterkommes med bevilling på 2000 kr.
Kordegnen anmodes om at udbetale pengene. Beløbet tages fra frie
midler.

10.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
10.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Programmet for foråret og efteråret 2013 er færdigt. 13.
maj: ”En jøde møder Jesus” ved Sofia Kubermann (i samarbejde med
midtvejsfolket). 17. sep. ”Kierkegaard, musik og sandhed”. 2. okt.
”Latteren mellem himmel og helvede” ved Benny Gray Schuster. 16.
nov. ”Karen Blixens vintereventyr” ved fortæller Inger Merethe Madsen.
Menighedsrådet opfordres til at supplere udvalget ved planlægning af 4
arrangementer i løbet af året.
10.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
10.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
10.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
10.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der indhentes tilbud på nyt tæppe til våbenhuset samt
ophængning af PH-lampe.
Der arbejdes på forslag til AV-udstyr til kirken i form af skærme.
Der er afholdt kirkesyn, herunder gennemgang af bygningsforhold i
præsteboligerne. Udvalget arbejder med omfugning af kirken og
indhenter tilbud. Det bemærkes, at omfugning bør sker før ombygning
af kirken.
10.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
10.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
10,8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
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11.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Der er opslået en stilling som kirketjenervikar. Kirketjener
og kontaktperson står for ansættelsen. Der budgetteres med 10.000
kr./år.

12.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen takker for opbakningen til DRgudstjenesterne.

13.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.

14.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Synsrapporterne fra kirke, sognehus og præsteboligerne er
til underskrift. De indsendes til provstiet.
Lona Meisnow og Flemming Baatz Kristensen foreslår, at der indkøbes
nye albaer. Forventet udgift 15-20.000 kr. Kirketjeneren indhenter
tilbud.
Georg Hoxer Kjeldsen gjorde opmærksom på en række artikler om
folkekirkens økonomi i Kristeligt Dagblad.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 2. maj kl. 18.30
Bemærk tidspunkt!
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