SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Mandag den 24. august 2015 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Jørgen Lasgaard, Anita Holmgaard,
Johanne Pedersen Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Flemming Baatz
Kristensen, Eva Futtrup Maksten, Peter Morthorst-Jensen, Karsten
Andersen, Lona Meisnow, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal og
Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Anette Baldus Vestergaard, Erik Dybdal Møller og Lisa Iversen.
Indledning ved: Jørgen Lasgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med følgende bemærkninger.
Pkt. 10 ændres til beslutningspunkt, der tilføjes pkt. 17 Udlån af
sognehus til banko og pkt. 18 KirkeCare

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.55)
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2015 (Til
beslutning – Bilag 1A, Bilag 1B og Bilag 1C)

Kassereren og forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til
godkendelse. Der er på driften anvendt 47,02 pct. i 1. halvår. Der
er dog nogle konti, som udviser merforbrug. De kontoansvarlige
som er nævnt i bilag 1c, bedes på eller inden mødet tjekke
forbrug på egne kontoafsnit.
REFERAT: Godkendt.
2.2. Godkendelse af revisionsprotokollat og tiltrædelses protokol for regnskab 2014 (Til beslutning – Bilag 2A og 2B)
Regnskabet for 2014 er tidligere godkendt af menighedsrådet. På
mødet behandles revisionsprotokollen og tiltrædelsesprotokollen.
For begge protokollers vedkommende skal Menighedsrådet
godkende og skrive under på protokollerne.
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Protokollatet har ingen bemærkninger til regnskabet 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 i lighed med
tidligere bemærker at regering og opposition har indgået aftale om
udpegning af såkaldte SIFI Banker, hvorfor forretningsudvalget
anser det som usandsynligt indskyder mister midler selvom
indskuddet er over 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.
Kassereren og forretningsudvalget indstiller revisionsprotokol og
tiltrædelsesprotokol til godkendelse.
REFERAT: Godkendt. Kirkekontoret fremsender protokollater til
provstiet.
2.3. Endelig godkendelse af Budget 2016 (Til beslutning)
Menighedsrådet behandlede punktet på mødet den 25. juni 2015.
Der var enighed om, at budgettet for 2016 var drøftet, men
endelig godkendelse skulle foretages i august måned, når det nye
budget var indtastet. Eneste ændring i forhold til den udgave som
menighedsrådet godkendte den 11. maj 2015 er, at provstiet har
bevilget yderligere 125.000 kr. til delvis aflønning af
overenskomstansat sognepræst, og at vi derfor kun skal bruge
125.000 kr. af menighedsrådets egne midler. Det er rettet til i det
tidligere tilsendte budget, og det er rettet til i det budget, som er
indsendt til Ministeriet. Menighedsrådet skal derfor når budgettet
er godkendt skrive i vores forhandlingsprotokol, at der er
godkendt budget 2016, der er tidsstemplet 12. august 2015 kl.
11:16. Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.
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REFERAT: Budget af 12. august 2015, kl. 11:16 blev godkendt.
2.4. Godkendelse af honorarsatser (Til beslutning – Bilag 3)
På mødet den 25. juni 2015 blev det aftalt at menighedsrådets
honorarsatser i lighed med tidligere år skulle beregnes på
baggrund af de af provstiet fastsatte retningslinjer. Kassereren har
udarbejdet vedlagte tekniske beregning som indstilles til
godkendelse.
REFERAT: Godkendt. Kirkekontoret fremsender satser til
provstiet.
3.

Gennemgang af foreløbigt projektmateriale fra EplusN
arkitektur. (Til orientering – Bilag eftersendes eventuelt)
EplusN arkitektur er grundet interne forhold hos rådgiverne blevet
forsinket med udarbejdelse af projekt for kirkens om- og
tilbygning. Det foreslås at materialet gennemgås på mødet
såfremt det foreligger.
REFERAT: EplusN arkitektur har ikke fået projektmaterialet
færdigt, hvorfor punktet udsættes.

4.

Forslag om ekstraordinært MR-møde den 15. september kl.
16.00 (Til beslutning)
På baggrund af EplusNs forsinkede projektmateriale og med
henblik på behandling af projektforslaget foreslås et
ekstraordinært MR-møde.
REFERAT: Der holdes ekstraordinært menighedsrådsmøde 15.
september kl. 16.00-18.00 for behandling af hovedprojekt for
tilbygninger til kirken.

5.

Forslag om Banner foran kirken i forbindelse med Alpha
kurser (Til beslutning)
Ungdomspræst Jacob Søvndal planlægger Alpha-kursus og
ønsker i den forbindelse adgang til ophængning af banner foran
kirken på hverdage. Forretningsudvalget anbefaler forslaget.
REFERAT: Godkendt. Banneret må også gerne hænge henover
weekenden, men skal nedtages under kirkelige handlinger.
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6.

Opfølgning på mødet med Korshæren (Til beslutning)
På mødet med Kirkens Korshær blev det aftalt at afholde et
fællesmøde med Korshærsrådet idet dette sammen med
menighedsrådet ved Sct. Pauls Kirke skal varetage ansættelse af
ny sogne og korshærspræst efter Jørgen Lasgaard.
REFERAT: Møde med Korshærsrådet afventer tilbagemelding fra
stiftet om eventuel fælles møde mellem Korshærsrådet og
menighedsrådet.

7.

Ansøgning om Willow Creek (Til beslutning – Bilag 4)
FBK anbefaler deltagelse på Willow Creek The Global leadership
summit. Man kan deltage i en aarhusiansk version den 30. og 31.
oktober 2015. Forretningsudvalget indstiller at beløbet finansieres
fra kontoen til uddannelse af MR-medlemmer.
REFERAT: Godkendt. Finn Bruun Ravnsbæk gjorde opmærksom
på, at konto 6601 Kursusudgifter eventuelt vil blive overskredet,
og der derfor skal findes ekstra midler, hvis mange følger
opfordringen.

8.

Videre proces for præsteansættelse (Til orientering)
Formanden orienterer om videre proces i forbindelse med den
forestående præsteansættelse.
REFERAT: Se punkt. 6.

9.

Orientering om menighedsmødet søndag den 20. september
ved udvalget (Til orientering)
Udvalget orienterer om det planlagte indhold af menighedsmødet.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

10.

Orientering om Julekrybbe på Strøget ved Georg Kjeldsen og
Anita Holmgaard (Til beslutning – Bilag 5)
REFERAT: Menighedsrådet bakker op om projektet og støtter
med kr. 5.000 fra konto 3003 Nye sogneaktiviteter.
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Menighedsrådet udpeger Lissi Winther til at være koordinator for
Sct. Pauls Kirkes bidrag til aktiviteter omkring julekrybben.
Menighedsrådet ønsker at Sct. Pauls Kirke varetager 1-2 vagter.
11.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Referat: Udvalget opfordrer til at reklamere for
foredraget v/ professor i fysik Steen Hannestad om
Universets mysterier.
11.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget
Referat: Der mangler liturger til at stå for Vesper,
så udvalget arbejder på at finde flere frivillige til at
videreføre initiativet.
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
11.5
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
11.6
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Referat: Referat fra seneste møde er lagt ud på
Dropbox.
11.7
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Referat: Udvalget berettede om en vellykket
inspirationsaften for besøgsvenner.
11.8
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Referat: Det seneste kirkeblad er netop
udkommet.
11.9
Evt. nyt fra Koncertudvalget

12.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

13.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Præsterne har drøftet menighedsrådets forslag om
særlig markering ved Allehelgen for de medlemmer af folkekirken
i sognet, der er begravet eller bisat ud fra kirken. Præsterne
støtter forslaget og har undersøgt og afklaret med provsten, at
forslaget fint kan gennemføres.
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De nye regler for fotografering i forbindelse med kirkelige
handlinger fungerer godt.
Jørgen Lasgaard takkede for en flot reception onsdag d. 19.
august.
Jørgen Lasgaard orienterede om, at han i forbindelse med sin
sidste arbejdsdag mandag d. 31. august, inviterer til en lille
markering kl. 13.01 i kordegnekontoret.
Jørgen Lasgaard opfordrede til at støtte byggeriet af et hospital i
landsbyen Rundugai i Tanzania ved en søndagsindsamling til
næste år.
14.

Nyt fra formanden (Til orientering)

15.

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

16.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Støtteforeningens to team vandt pokalen for flest
cyklede omgange i årets kirkedyst.
På næste søndag afholdes dåbstræf med børnegudstjeneste og
efterfølgende spisning.

17.

Udlån af sognehuset til bankospil (Til orientering)
Finn Bruun Ravnsbæk har fået en forespørgsel om udlån af
sognehuset til bankospil, da Frivillighuset i Sankt Pauls Gade
lukkes.
REFERAT: Menighedsrådet er positivt overfor udlån i foreløbig
2016, dog med det forbehold at ombygningen starter i 2016 og
derfor kan umuliggøre udlån. Udlån sker på betingelse af
sognehuset er ledigt og at aftalen kan aflyses med 1 måneds
varsel, hvis der er ønske om kirkelige aktiviteter. Finn Bruun
Ravnsbæk giver besked.
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18.

Kirkecare (Til beslutning)
Kirkecare er en slags kirkens ’Natteravne’. Projektet er startet op i
Hillerød og nu udbredes ideen til Aarhus. Jakob From Søvndal og
Eva Futtrup Maksten foreslår, at menighedsrådet støtter projektet.
REFERAT: Menighedsrådet er indstillet på at støtte projektet med
op til kr. 5.000 i 2016. Jakob From Søvndal giver besked.

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 29. september
2015 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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