SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne
Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow, Karsten
Andersen, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas Kristian Nielsen
(medarbejd. rep.), Henning Dahl Madsen (suppleant) og Karsten Thorlund
(referent)
Afbud: Georg Hoxer Kjeldsen, Eva Futtrup Sørensen, Mogens Skjøth, Lisa
Iversen, Peter Morthorst-Jensen og Jørgen Lasgaard og Lisa Jensby Iversen.
Indledning ved: Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 14 Ansøgning
om udlån af kirken til Aarhus Food Festival

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 (til beslutning
– bilag 1A og 1B)
REFERAT: Godkendt.
2.2. Endelig godkendelse af budget for 2014 (til beslutning – bilag 2)
Provstiudvalget har godkendt budgettet og bevilget anlæg og
driftsmidler som beskrevet i juni mødet. Budgettet er alene ændret i
forhold til den vedtagne udgave vedr. anlægsbevilling til om og
tilbygning til Sct. Pauls Kirke.
Forretningsudvalget indstiller budgettet til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
2.3. Godkendelse af honorartakster for folkevalgte (til beslutning –
bilag 3)
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Provstierne i Aarhus Kommune har udarbejdet vejledninger for
honorartakster for formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer.
Kassereren har på den baggrund beregnet taksterne.
Forretningsudvalget indstiller ovennævnte forslag til godkendelse.
REFERAT: Godkendt.
2.4. Ansøgning fra Jørgen Lasgaard og Erik Møller om tilskud til
studietur (til beslutning – bilag 4)
Jørgen Lasgaard og Erik Møller har ansøgt om tilskud på hver 1.250 kr.
til studietur til Berlin sammen med en række øvrige præster fra
provstiet. Tilskuddet kan i henhold til provstiet bevilges i henhold til Lov
om Folkekirkens Økonomi §2 pkt. 1 og 4. Forretningsudvalget indstiller
forslaget til godkendelse. Beløbet på kr. 2.500 foreslås finansieret af
tidligere års overskud.
REFERAT: Godkendt.
3.

Ændring af mødested for næste menighedsrådsmøde (til
orientering)
Grundet dobbeltbooking af Sognehuset til såvel menighedsrådet og
aftenskolen afholdes næste menighedsrådsmøde torsdag den 19.
september kl. 19.00 i Skt. Lukas kirkes sognehus – Sal 1.
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Der serveres kaffe og kage
til mødet.

4.

Tilmelding til Skole/kirke-samarbejdet og valg af repræsentant fra
Sct. Pauls Kirke til repræsentantskabet
Skole-Kirke-Samarbejdets struktur og vedtægter. Desuden kan Sct.
Pauls Kirke vælge en repræsentant til repræsentantskabet. Det kan
være en præst eller et andet menighedsrådsmedlem.
Repræsentantskabsmødet den 10. oktober 2013. Forretningsudvalget
indstiller at Sct. Pauls Kirke tilmeldes og at der vælges en repræsentant
til repræsentantskabet.
REFERAT: Godkendt. Finn Bruun Ravnsbæk kontakter Eva Futtrup
Sørensen og opfordrer hende til at være Sct. Pauls Kirkes
repræsentant.
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5.

Orientering om Christina Munk Søndergaard Rasmussen har fået
fast stilling i Randbøl-Nørup Pastorat i Ribe Stift (Til orientering –
bilag 5)
Christina Munk Søndergaard Rasmussen fratræder med udgangen af
august sin stilling som præst ved Kirkens Korshær og Sct. Pauls Kirke,
da hun har fået embede i Randbøl-Nørup Pastorat i Ribe Stift.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

6.

Orienteringsmøde og formentlig opstillingsmøde til
provstiudvalget onsdag den 28. august (Til orientering Bilag 6A og
6B) Forretningsudvalget opstiller Finn Bruun Ravnsbæk til
provstiudvalget og opfordrer alle menighedsrådsmedlemmer til at
deltage i menighedsrådsmødet.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

7.

Diakonindvielse torsdag den 16. januar 2014 kl. 17.00
Diakonhøjskolen har foreslået diakonindvielse på en hverdagsaften.
Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.
REFERAT: Godkendt. Thomas Kristian Nielsen bemærker, at det
medfører en ekstra udgift til korister på ca. kr. 5.000. Beløbet tages fra
konto 3003 Nye sogneaktiviteter.

8.

Styrkelse af kirkens kommunikation (Til orientering)
Forslag fra FBK og MFJ om en aften til kirkens kommunikation for
menighedsrådet og kirkens ansatte med henblik på styrkelse af kirkens
kommunikation.
REFERAT: Der var opbakning til ideen. Arrangementet holdes d. 9.
januar 2014 kl. 19.30.

9.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
9.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
9.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
REFERAT: Der arbejdes videre med meditation og fælles bøn som en
del af Åben Kirke.
9.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget

Menighedsrådsmøde tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT: Onsdag d. 11. september afholdes møde med
provstiudvalget, stiftet og den kongelige bygningsinspektør vedr.
ombygning af og tilbygning til kirken og sognehuset.
9.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
9.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: På Rungstedvej 9 sættes ombygningsarbejdet i gang 9.
september. Omfugning af kirken pågår. Arbejderne på Strandvejen 114
og Marselisvej 9 er stort set afsluttet.
Der er indkøbt nye mikrofoner og sender til sognehuset.
9.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Der er oprettet en frivilligbørs på hjemmesiden, hvor
frivillige kan melde sig til at hjælpe med kørsel m.m.. Georg Hoxer
Kjeldsen udarbejder udkast til blanket for kørselsgodtgørelse, som
fremlægges på næste møde.
9.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
REFERAT: Udvalget har den seneste tid fået god rådgivning af en
kommunikationsmedarbejder fra provstiet, Birthe Jørgensen. Udvalget
foreslår at de kr. 50.000 som er afsat til styrkelse af kommunikation
bruges på en digital informationstavle.
9.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
REFERAT: Lørdag d. 9. november opføres Bachs H-mol messe i
kirken.
10.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Ingen bemærkninger.

11.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: I løbet af sommeren har der været afholdt kirkestafet i
provstiets kirker. Arrangementet i Sct. Pauls Kirke var godt besøgt.
Tirsdag d. 10. september afholdes evalueringsmøde for kirkestafetten i
Skt. Lukas Kirkes sognehus.

12.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet. Herunder:
- Sygemelding domprovst Poul Henning Bartholin og konstituering af
Esben Andersen som Domprovst
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- Stiftsudvalget for diakoni og sjælesorg arrangerer et
inspirationskursus for menighedsrådsmedlemmer,
sognemedhjælpere, præster og andre interesserede. 23. og 29.
oktober 17.00 - 21.00 inklusive aftensmad og kaffe. Tilmeldingsfrist
20. september.
13.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Flemming Baatz Kristensen har afholdt et par
frivillighedsfester henover sommeren.

14.

Ansøgning om udlån af kirken til Aarhus Food Festival
REFERAT: Forretningsudvalget bemyndiges til at arbejde videre med
idéen. Der er dog brug for en meget mere klar projektbeskrivelse før der
kan tages konkret stilling til ansøgningen. Derudover er det vigtigt at
alle de praktiske forhold afklares inden der indgås aftale. Desuden
ønsker menighedsrådet, at kirken får en rolle i arrangementet.
Næste menighedsrådsmøde afholdes:
Torsdag den 19. september kl. 19.00 i Skt. Lukas kirkes Sognehus
– Sal 1.
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