SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Referat af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 27. november 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, Lisa Iversen, Peter MorthorstJensen, Karsten Andersen, Jørgen Lasgaard, Lona Meisnow, Flemming
Baatz Kristensen, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Jakob From
Søvndal og Eva Futtrup Maksten og Karsten Thorlund (referent).
Indledning ved: Anita Holmgaard
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 3.3
Ansøgning fra FDF og pkt. 3.4 Ansøgning fra Kirkens Korshær.

2.

Årligt valg til enkeltmandsposter i menighedsrådet
I henhold til menighedsrådsloven skal der årligt foretages valg til
nedenstående poster med virkning fra det nye kirkeår:
2.1 Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk blev valgt.
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
REFERAT: Peter Morthorst-Jensen blev valgt.
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
REFERAT: Mogens Skjøth blev valgt.
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen er valgt.
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
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REFERAT: Peter Morthorst-Jensen er valgt.
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
REFERAT: Karsten Thorlund blev valgt.
2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen blev valgt.
3.

Økonomi ved kassereren
3.1. Behandling af Provstiudvalgets bemærkninger og
godkendelse af årsregnskab 2013 (Til orientering)
Provstiudvalget har godkendt årsregnskabet for 2013 uden
bemærkninger.
REFERAT: Kassereren siger stor tak til regnskabskontoret,
kirkekontoret og de budgetansvarlige for et flot arbejde.
3.2. Revideret budget for 2015 (Til beslutning – Bilag 1A, 1B og 1C)
Der vedlægges ark med budgetønsker fra MR kontoansvarlige og
medarbejdere (bilag 1A). Der eftersendes revideret budget (bilag
1B) samt kassererens bemærkninger (bilag 1C).
REFERAT: Revideret budget blev godkendt med følgende
ændringer:
Budget for Konto 3301 Kirkens Korshær forhøjes med kr. 5.560.
Budget for konto 3400 Kommunikation forhøjes med kr. 3.000.
3.3 Ansøgning fra FDF
I forbindelse med facaderenovering af Rømerbo har FDF ansøgt
om tilskud på kr. 10.000 til en udsmykning af gavlen ved kunstner
Niels Rahbæk.
REFERAT: Ansøgning blev imødekommet. Beløbet tages fra
konto 3002 Pulje til foreningsansøgninger. Kordegnen sørger for
udbetaling af tilskud.
3.4 Ansøgning fra Kirkens Korshær
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Kirkens Korshær ansøger om kr. 5.560 til indkøb af 20 danske
salmebøger til varmestuen Nappiffik i Spanien.
REFERAT: Ansøgning blev imødekommet. Beløbet tages fra
konto 3301 Kirkens Korshær.
4.

Forslag til kollektliste (Til beslutning – Bilag 2)
Jørgen Lasgaard har udarbejdet forslag til kollektliste for
kommende kirkeår. Listen vedlægges og indstilles af præster og
FU til godkendelse.
REFERAT: Kollektlisten blev godkendt. Der blev stillet forslag om
at kollekter offentliggøres tydeligere. Kommunikationsudvalget
arbejder videre med sagen. Der blev derudover stillet forslag om
mulighed for at betale med Mobile Pay/Swipp. Jakob From
Søvndal undersøger muligheder herfor.

5.

Godkendelse af forprojekt (myndighedsprojekt) (Til beslutning –
Bilag 3A – 3N)

E+N arkitektur har udarbejdet et udkast til forprojekt
(myndighedsprojekt). Projektet skal, såfremt menighedsrådet
godkender dette, fremsendes til Aarhus Kommune med henblik på
ansøgning om byggetilladelse. Der vedlægges tegningsmateriale dog ikke af eksisterende forhold.
REFERAT: Forprojekt blev godkendt med følgende forbehold, der
skal afklares inden indsendelse af myndighedsprojekt:
Bredden på sidebygninger ønsket udvidet, så pladsen helt ud til
grundgrænsen udnyttes.
Placering af skurby skal genovervejes
Facader skal visualiseres, så det er muligt at tage stilling til det
fremtidige facadeudtryk.
Byggeudvalget bemyndiges til at godkende endeligt forprojekt.
6.

Optagelse af prædikener ved gudstjenester (Til beslutning)
Præsterne foreslår, at prædikener optages og lægges ud på
Youtube. Den enkelte præst skal dog have mulighed for at
afmelde optagelsen på dagen. Forretningsudvalget foreslår at
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Kirkeudvalget til næste MR-møde udarbejder et oplæg til
beslutning, som også inkluderer prisen på nødvendigt udstyr.
REFERAT: Kirkeudvalget arbejder videre med sagen.
7.

Godkendelse af dato for visionsdag samt nedsættelse af
udvalg (Til beslutning)
Forretningsudvalget foreslår, at visionsdagen afholdes fredag den
23. januar kl. 15 - 21.30.
Forretningsudvalget foreslår endvidere, at der nedsættes et
planlægningsudvalg – bestående af 3-4 personer (f.eks. en præst,
et FU-medlem og 1-2 øvrige medlemmer).
REFERAT: Visionsdagen afholdes fredag d. 20. februar kl. 16.0022.00. Der blev nedsat et planlægningsudvalg bestående af Jakob
From Søvndal, Peter Morthorst-Jensen og Anita Holmgaard og
derudover har medarbejderne mulighed for at vælge et medlem til
udvalget. Anita Holmgaard indkalder til første møde.

8.

Nyt fra udvalgene (Til orientering)
8.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Planlægningen af forårets sogneaftener er godt i
gang.
Der har været en fin og velbesøgt salme-release-gudstjeneste
med Nanna Rømer Dorph Petersen.
8.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
8.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
8.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
8.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der er foretaget syn på kirke og præsteboliger. Der
blev kun konstateret mindre skader. Kordegn sørger for
fremsendelse af de underskrevne synsprotokoller til provstiet.
Omfugning af kirken er nu stort set afsluttet.
8.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Udvalget holder inspirationsaften for de frivillige 27.
januar 2015.
8.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
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REFERAT: Det nye grafiske design er ved at blive implementeret
på Facebook, hjemmeside og plakater.
8.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
9.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget (Til beslutning)
REFERAT: Jóna Ellendersen afslutter sit kursus i kirkebogsføring
inden jul og forventes at kunne varetage kirkebogsføring fra
januar 2015.
9.1

Orientering om arbejdsmiljødrøftelse

REFERAT: Der har været afholdt årlig arbejdsmiljødrøftelse.
Grundlæggende er tilbagemeldingen at kirken er en god
arbejdsplads. Dog har enkelte medarbejdere givet udtryk for, at
de til tider oplever for stor arbejdsmængde og nogle gange savner
klare målsætninger.
Kontaktpersonen opfordrede menighedsrådet til at huske, at
anerkende og sætte pris på medarbejdernes veludførte arbejde.
Menighedsrådet tog denne orientering til efterretning.
10.

Nyt fra Præsterne (Til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen orienterede om at
Stefanshjemmet har efterkommet menighedsrådets ansøgning og
har indkøbt salmebøger til brug ved gudstjenester.
Jakob From Søvndal orienterede om, at han arbejder på at
udbyde et grundlæggende kristendomskundskabkursus (Alpha) i
efteråret 2015.
Jørgen Lasgaard orienterede om at Kirkens Korshær har fået
fondsmidler til at renovere gården i Nørre Allé. Kirkens Korshær
har desuden en kampagne i gang sammen med Cityforeningen Giv hjertevarme.
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Erik Dybdal Møller orienterede om, at han har fået en kronik
antaget i Berlingske Tidende. Kronikken handler om vigtigheden
af barnedåben.
11.

Nyt fra formanden (Til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
REFERAT: Ingen bemærkninger.

13.

Eventuelt (Til orientering)
REFERAT: Inden menighedsrådet gør brug af provstiets
nyansatte PR-medarbejder skal der foretages en drøftelse i
menighedsrådet omkring PR. Drøftelsen kan evt. tages op på
visionsdagen.
Der er nu 10 frivillige, der har meldt, at de vil varetage
kordegnefunktionen i forbindelse med gudstjenester. Georg Hoxer
Kjeldsen opfordrer til at alle spreder ønsket om frivillige til denne
opgave.
Kirkens organist og kantori har udgivet en julecd, der kan købes
for 100 kr.
Hans Henrik Christensen og Martin Frøkjær Jensen har deltaget i
en visionsdag i provstiet om diakoni og faldende medlemstal
blandt unge. Der er nedsat en arbejdsgruppe i provstiet, der
arbejder videre med emnet.

14.

Svar på henvendelse fra Biskoppen vedr. ny korshærspræst
(Til beslutning)
Biskoppen har i henvendelse af 24. november 2014 forespurgt om
menighedsrådets holdning til en evt. flytning af
korshærspræstestillingen til en anden kirke i Aarhus.
Som oplæg til menighedsrådets drøftelse indstiller formand- og
næstformand, at menighedsrådet bl.a. meddeler biskoppen:
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- 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: Det blev besluttet at bearbejde oplægget.
Forretningsudvalget bemyndiges til at gå i dialog med Kirkens
Korshær, provsten og biskoppen om ønsker til placering af en
fremtidig korshærspræstestilling.
Punktet tages op på menighedsrådet i januar.
15.

Ordination af Ane Helgestad Bjerregaard (Til orientering)
Biskoppen inviterer til ordination af assisterende korshærspræst
Ane Helgestad Bjerregaard. Ordinationen finder sted onsdag den
21. januar 2015 kl. 19.00. Indsættelse finder sted i Sct. Pauls
Kirke onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00.
REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk opfordrede alle til at deltage i
ordinationen.

Menighedsrådsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 i Sognehuset

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
Næste menighedsrådsmøde er mandag den 19. januar 2015
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
Julefrokost for menighedsråd og personale torsdag den 11.
december 2014 kl. 18.00.
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