SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Martin Frøkjær-Jensen
(medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Lisa Jensby Iversen,
Karsten Andersen, Peter Morthorst-Jensen, Eva Futtrup Sørensen, Anita
Holmgaard, Johanne Pedersen Markvart, Mogens Skjøth, Jørgen Lasgaard,
Flemming Baatz Kristensen og Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Joan Baggesen
Indledning ved: Erik Møller
1.

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

2.

Præsentation af Sct. Pauls Kirkes arbejdsgrene (Til orientering –
Bilag 1)
Forretningsudvalget har bedt Flemming Baatz Kristensen præsentere
Sct. Pauls Kirkes arbejdsgrene som baggrundsinformation til
visionsdagen fredag den 1. marts 2013. Der er vedlagt bilag.
REFERAT: Der er udsendt materiale som bilag til dagsorden.

3.

Økonomi ved kassereren (19.55)
3.1. Orientering om Bikasser og biregnskaber (Til orientering –
Bilag 2)
REFERAT: Når der bruges penge i kirkens regi, skal beløbene enten
figurere i kirkens regnskab eller en forenings regnskab. Hvis der en ’bikasse’ i kirkens regi, skal der foreligge et ’biregnskab’.
3.2. Godkendelse af Regnskabsinstruks (Til beslutning – Bilag 3 eftersendes eventuelt, hvis bilaget foreligger inden mødet)
REFERAT: Udsat til næste møde.
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3.3. Orientering om Brandsofts ”kikke funktion (Til orientering).
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen har udsendt beskrivelse af ’kikke
funktion’.
4.

Indstilling om udformning af facader på tilbygning. (Til beslutning
– Bilag 4 – eftersendes)
Menighedsrådet har på sit møde den 19. juni 2012 vedtaget et
dispositionsforslag til om- og tilbygning til Sct. Pauls Kirke og sognehus.
Dispositionsforslaget blev behandlet af Provstiet i oktober 2012 og
videresendt til Stiftet. I mail af 30. januar 2013 oplyste provstiet at Stiftet
mangler en stillingtagen fra menighedsrådet og siden Provstiudvalget til
de fem facadeforslag pp. 16-20 i dispositions forslaget, ligesom der
efterlyses en beskrivelse af facadebeklædningen. Byggeudvalg har
onsdag den 20. januar 2013 møde med E+N arkitektur om emnet. Der
forventes på baggrund af mødet eftersendt materiale til
menighedsrådet.
REFERAT: Menighedsrådet vedtog at arbejde videre med
facadeforslag 4. E+N Arkitektur udarbejder beskrivelse af
facadebeklædning, der fremsendes til Provstiet. Der arbejdes videre
med en let facadekonstruktion. Endelig ønsker menighedsrådet at
præcisere, at der arbejdes videre med en planløsning, hvor køkkenet
flyttes.
Mogens Skjøth ønskede ført til protokol, at han fortsat er imod det
dispositionsforslag, der er godkendt af menighedsrådet d. 19. juni 2012.

5.

Beslutning om kirkestatistik (Til beslutning )
På mødet den 22. januar 2013 blev kirkestatistikken for 2012 drøftet.
Som opfølgning på mødet blev der eftersendt materiale med mulige
målepunkter for aktiviteterne. Resultatet af drøftelsen med
personalerepræsentanter forelægges på menighedsrådsmødet.
REFERAT: Der er udsendt et fint materiale forud for mødet.
Menighedsrådet vedtog at det udsendte materiale danner basis for
fremtidig statistik.
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6.

Orientering om visionsdag den 1. marts 2013 (Til orientering)
Orientering om visionsdagen fra visionsdagsudvalget.
REFERAT: Der er 26 tilmeldte. Programmet for dagen er delt i 2
halvdele. En første del der handler om de individuelle ønsker og
visioner for Sct. Pauls Kirke og en anden del der består i en prioritering
af de fremlagte ønsker og visioner.
En række menighedsrådsmedlemmer har allerede formuleret visioner,
der kan læses på kirkens hjemmeside. Anita Holmgaard tømmer
forslagskasser og udsender de indkomne forslag inden visionsdagen.

7.

Valg af gaveansvarlig (Til beslutning)
FU foreslår at der vælges en ansvarlig til indkøb af gaver i forbindelse
med mærkedage. FU foreslår, at 1. suppleant Annette Baldus
Vestergaard vælges.
REFERAT: Forslaget tiltrådt. Kontaktpersonen giver besked til Annette
Baldus Vestergaard.

8.

Provstiet har forespurgt om menighedsrådets mulige tilslutning til
1. fase i et projekt om kommunikation i sognene (Til beslutning –
Bilag 5)
Provstiet har i forlængelse af foregående visionsdag i provstiet nedsat
en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med kommunikation.
Sognemedhjælper Martin Frøkjær-Jensen har deltaget i gruppen.
Projekter drejer sig om hjælp til hvert enkelt sogn at afklare hvordan
den interne kommunikation er (mellem ansatte; mellem ansatte og
menighedsråd og mellem menighedsrådets medlemmer). Desuden
hvordan den eksterne kommunikation er. En afdækning af formålet og
en afklaring af, om formålet nås. Er kommunikationen målrettet til de
grupper i sognet, man tror, den er?
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Projektet drejer sig om en projektansættelse af en kvoteansat
kommunikationskonsulent i en begrænset periode (4-5 måneder).
Ansættelsen finansieres af provstiudvalgskassens konto for fælles
projekter i Domprovstiet.
REFERAT: Menighedsrådet tilslutter sig projektets 1. fase.
9.

Flytning af ugentlige 16.45 gudstjenester på torsdage med
diakonindvielse
Diakonhøjskolen har ønsket at flytte diakonindvielser til torsdage. Der
ønskes på den baggrund diakonindvielsesgudstjeneste torsdag den
20. juni kl. 17:00 i Sct. Pauls kirke. På dette tidspunkt er der 16.45
Gudstjeneste. Formanden foreslår at 16.45 gudstjenester vier pladsen
for diakonindvielser og at ”Det for børn” lægges på torsdage, hvor der
ikke er diakonindvielser.
REFERAT: Menighedsrådet imødekommer ønsket og giver plads for
diakonindvielsesgudstjeneste torsdag d. 20. juni. 16.45 gudstjenesten
denne dag viger derfor pladsen.
Såfremt Diakonhøjskolen fremover ønsker at lægge diakonindvielsen
på hverdage tages ønsket op til fornyet drøftelse.
Kirsten Steensig meddeler referatpunkt til Diakonhøjskolen.
Kontaktpersonen giver de ansatte besked.

10.

Struktur for menighedsrådsmøder (Til beslutning)
FU foreslår følgende faste tidsplan for menighedsrådsmøder:
19.00 - 19.10
19.10 - 20.15

Indledning
Første del af møde

Ca. 20.15 - 20.30

Kaffepause

20.30 - 21.15

Anden del af møde

21.15 – 21.30

Oplæsning af referat

Som konsekvens af de faste mødetider foreslås at punkter som evt.
ikke nås og tåler udsættelse til kommende MR-møde.
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Det foreslås endvidere at meddelelserne afkortes og at hvert udvalg
efter en nærmere aftalt turnus får et temapunkt på de fleste
menighedsrådsmøder.
REFERAT: Forslaget tiltrådt, dog med den bemærkning at evt. lukkede
punkter kan behandles efter den faste dagsorden.
Der henstilles i øvrigt til at bemærkninger formuleres kortfattet og
præcist.
11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Joan Baggesen har meddelt, at hun af tidsmæssige årsager
har valgt at træde ud af udvalget.
11.2
11.3
11.4

Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget

REFERAT: Børneudvalget har samlet op på aktiviteter. Eva Futtrup
Sørensen rundsender rapport.
11.5

Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen

REFERAT: Der er aftalt syn af kirke og præsteboliger d. 20. marts.
Ombygning af køkken og badeværelse på Rungstedvej 9 er igangsat.
Der er konstateret nyt svampeangreb på Marselisvej 9, og der forventes
rejst forsikringssag.
11.6

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget

REFERAT: Johanne Pedersen Markvart er blevet valgt til formand for
udvalget. Fredagsfamilien imødekommer ønske om at udvide
brugerskaren efter henvendelse fra Frelsens Hær.
Der er aftalt sammenkomst for besøgsvenner i maj måned.
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11.7
11.8
12.

Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
Evt. nyt fra Koncertudvalget

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Rebekka Holst Pedersen er stoppet som praktikant hos
sognemedhjælper Lissi Winther.

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen oplyser af kirkestafetten
gentages i 2013. Sct. Pauls Kirke bliver vært 30. juli kl. 19.30.
Flemming Baatz Kristensen oplyser desuden at Blå Kors har oprettet et
nødherberg på Spanien, og opfordrer til at menighedsrådet har øje for
det sociale arbejde, der udføres i sognet.
Flemming Baatz Kristensen og Thomas Kristian Nielsen har sagt ja til at
Sct. Pauls Kirke bliver DR Kirke søndag d. 21. april, d. 28. april, d. 5.
maj og d. 19. maj. Udsendelserne optages fredag d. 12. april og lørdag
d. 13. april. Tirsdag d. 2. april kl. 19.30 kommer DRs producer og
introducerer gudstjenesterne. Menighedsrådet og menigheden
opfordres til at bakke op om arrangementet.
Jørgen Lasgaard oplyser at Anonyme Alkoholikere har indstillet deres
aktiviteter i kirken pga. manglende tilslutning. Anonyme Alkoholikere
takker for mange års godt samarbejde.
Jørgen Lasgaard anmoder om at støtte til Kirkens Korshærs
arrangementer i festugen kommer på som punkt på næste dagsorden.
Jørgen Lasgaard oplyser i øvrigt at Kirkens Korshær søger
partnerskaber med sognekirker, ansøgning er på vej til
menighedsrådet.

14.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
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15.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen har i øvrigt en rettelse til
arbejdsbudgettet for 2013. Revideret arbejdsbudget rundsendes.
De tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer gav lov til at Martin
Frøkjær-Jensen tilmelder dem elektroniske nyhedsbreve fra kirken.

Bemærk at menighedsrådet holder visionsdag fredag den 1. marts kl.
15.30.
Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 21. marts kl. 19.00
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