SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 29. November 18.00 i Sognehuset
Til stede: Flemming Baatz Kristensen, Jørgen Lasgaard, Erik Møller, Sonia
Pedersen, Mogens Skjøth, Agnes Petterson, Georg Kjeldsen, Henning Dahl
Madsen, Lona Meisnow, Finn Bruun Ravnsbæk, Børge Juhl, Karen Bjørn
Juhl, Johanne Markvart, Martin Lodahl (referent) , Hans Henrik Christensen
(medarb.rep.)
Afbud: Karsten Thorlund.
Tirsdag den 29. november 18.00 i Sognehuset
Indledning ved Jørgen Lasgaard (18.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter 18.10
Referat: Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 17.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1 Indkøb af dåbsmaterialer (Til beslutning)
Der er indkommet bevilling på 8.000 kr., idet Flemming Baatz
Kristensen har været nødsaget til sørge for at købe dåbsmaterialer, da
lageret er brugt op, og kirken forventer mellem 10 og 20 dåb mere i
indeværende år. FU og kasserer indstiller at ekstrabevillingen
godkendes med budgetforhøjelsen på 8.000 kr. på konto 3203).
Beløbet finansieres af besparelser som følge af aftalevalget til
Menighedsrådet samt evt. tidligere års overskud.
Referat: Vedtaget. Tages fra tidligere års overskud.
2.2 Orientering om vedtægtsændringer for den fælles
regnskabsførerfunktion (Til orientering)
Provstiet har på foranledning af Sct. Pauls Kirke, Christianskirken og
Vor Frue Kirke udsat arbejdet med ændring af vedtægterne for den
fælles regnskabsførerfunktion i denne menighedsrådsperiode.
Vedtægterne forelægges bestyrelsen for regnskabssamarbejdet (de 8
kasserere)som anbefalet af menighedsrådet ved Sct. Pauls Kirke.
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Referat: Forslaget til vedtægtsændringerne er trukket tilbage af
provsten/provstiudvalget.
3.

Ansøgning om brug af Sct. Pauls Kirke til koncert (Til beslutning 1)
Ansøgning fra Githa Ben-David om brug af kirken til koncert . Som det
fremgår af vedlagte bilag indstiller Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz
Kristensen. at koncerter gives afslag, da de ikke vurderer at den er
forenelig med Folkekirkens teologi.
Referat: Ved en fejl i dagsorden er det ikke nævnt, at også Erik Møller
og Thomas Kristian Nielsen også indstiller, at der gives afslag.
Menighedsrådet besluttede at give afslag på forespørgslen.
Finn Bruun Ravnsbæk formidler afslaget til Githa Ben-David.

4.

Orientering om nye bankforbindelser og sponsorater (til orientering)
I forlængelse af Tønder Banks krak er der indgået aftale med Sydbank
og Sparekassen Kronjylland. Der er endvidere indgået sponsorat til
såvel kirkeblad samt kirkekoncerter med Sydbank for det kommende år.
Endelig er der indgået aftaleindskud med 3 yderligere pengeinstitutter.
Referat: Der er indgået aftale indskud på 720.000 kr. med Østjydsk
Bank, Københavns Andelskasse og en færøsk sparekasse. Når de
indsendte anmodninger om overførsler fra prohiberede konti er
godkendt af provstiudvalget har Sct. Pauls Kirke ikke indestående over
745.000 kr. hos nogle af bankerne. Der er ikke indgået
anfordringskonto med Sparekassen Kronjylland.

5.

Indsamlingsprojekt til belysning af Sct. Pauls Kirke (Til beslutning –
der forventes uddelt et forslag til indsamlingspjece på
menighedsrådsmødet - Bilag 2,)
På MR-mødet den 20. marts 2012 blev der nedsat et udvalg bestående
af Mogens Skjøth, Jørgen Lasgaard og Flemming Baatz Kristensen,
som skulle komme med et oplæg til at udarbejde materiale til et
indsamlingsprojekt med henblik på belysning af Sct. Pauls Kirke.
Indsamlingsudvalget ville udarbejde folder til indsamlingsprojektet,
påbegynde at søge fondsmidler t samt udarbejde planer for en
indsamling til formålet i efteråret 2012. Punktet blev udsat fra møderne i
september og oktober med henblik på, at der kunne foreligge et bilag til
mødet i november.
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Referat: Skriftligt oplæg udarbejdes af udvalget til menigheden og til
menighedsrådet – forventet i januar 2013 – underskrives af præsterne,
formanden og kirkeværgen.
Målet for indsamlingen er at indsamle ca. 200.000 kr.
6.

Guide til kirken (Til beslutning – Bilag 3)
På mødet i oktober blev det besluttet at PR-udvalget, udvidet med Lona
Meisnow skulle udarbejde overslag over en folder med økonomiske
alternativer til næste møde. Folderen skal være gratis. Kirkeblads- og
hjemmesideudvalget har behandlet mulighederne for en ny folder om
Sct. Pauls kirke og indstiller, at der bevilges et beløb på 20.000 kr. til
projektet.
Udvalget har endvidere fremsat et alternativt forslag Udgifterne hertil vil
beløbe sig til ca. 3.500 kr. plus tidsforbrug for kirkens medarbejdere.
Referat: Punktet bliver taget op af det nye menighedsråd i januar 2013.
Forretningsudvalget kommer med en indstilling.

7.

Ændringer ved Åben Kirke (Til beslutning - Bilag 4 )
Der har været problemer med ”snifferi” på kirkens toiletter.
Åben Kirke og Hverdagsaltergang-udvalget indstiller,, at sidedørene
lukkes og midterdøren fremover benyttes af hensyn til at forhindre at
stofmisbrugere benytter toilettet, samt ønsket om at forhindre evt.
lignende brug af tårnrummenes trapperum.
Udvalget har drøftet tanken om, at udvide ”Åben kirke” til også at
indbefatte weekenderne. Udvalget indstiller af praktiske grunde en
fastholdelse af ”Åben Kirkes” nuværende åbningstider fra kl. 9 – 17 alle
hverdage.
Referat: Menighedsrådet bakker op om løsningen af problemet med
”snifferi” som beskrevet ovenfor.
Kirkeudvalget forestår, at hjertestarteren flyttes til våbenhuset som
konsekvens af de låste døre.
Ang. åbningstiderne, så fastholdes de, som de er i øjeblikket.
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8.

På mødet i oktober blev det besluttet at Kirkeudvalget skulle
komme indstilling om opslagstavlens brug i våbenhuset (til
beslutning – Bilag 5 – eftersendes/uddeles på mødet)
På sidste møde behandlede menighedsrådet et forslag fra Sonia Ellinor
Pedersen om opslagstavle i våbenhuset til materialer til tværgående
kirkelige initiativer, som rækker ud over hvad som (kun) foregår i Sct.
Pauls Kirke. Sonia Ellinor Pedersen fik til opgave at udarbejder
beslutningsoplæg til næste møde, herunder forslag til retningslinjer for
brug af oplsagstavler.
Referat: Der blev stemt om, hvorvidt der skal være flere opslagstavler i
våbenhuset.
Der var flertal for dette – dog stemte Johanne Markvardt, Henning Dahl
Madsen, Lona Meisnow og Karen Bjørn Juhl imod.
Kirkeværgen sørger for anskaffelse af tavlerne samt løbende oprydning
på tavlerne. De to kirkebøsser ved ydermuren i våbenhuset fjernes og
muren efter-repereres. (Kirkeudvalget)

9.

Mulighed for synliggørelse af søndagens gudstjenester i form af
skiltning, samt undersøger mulighed for elektronisk lysavis. (Til
beslutning – Bilag 6 – eftersendes/uddeles på mødet )
Kirkeudvalget fik på mødet i oktober til opgave at undersøge mulighed
for en synliggørelse af søndagens gudstjenester i form af skiltning, samt
undersøger mulighed for elektronisk lysavis.
Referat: Forslaget behandles af det nye kirkeudvalg og der tages evt.
kontakt til andre kirker for erfaringsudveksling. Myndighedsforhold
undersøges. Forslaget skal sammentænkes med det forestående
belysnings og udbygningsprojekt.

10.

Drøftelse af menighedsrådsarbejdet (til orientering – Bilag 7A til 7D)
Evaluering af menighedsrådsarbejdet:
Udvalgene fik på mødet i oktober at komme med en beskrivelse af
deres arbejdsopgaver, således at medlemmer af det nye menighedsråd
lettere kan orientere sig mod, hvor man ønske at medvirke. MRmedlemmer kan endvidere fremkomme med øvrige erfaringer, som skal
viderebringes til det nye menighedsråd. Der foreligger materiale fra
- Bilag 7A Aktivitets og Kunstudvalget
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- Bilag 7B Børneudvalget
- Bilag 7CKirkeudvalget erfaringer
- Bilag 7D Omsorgsudvalgets arbejde
- Bilag 7E Kirkeblads- og Hjemmesideudvalget. (eftersendes)
Referat: Udvalgsrapporterne videresendes af formanden til de nye
menighedsrådsmedlemmer.
11.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
11.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
Tilmelding til julefrokost senest d. 1/12-2012. Alle tilstedeværende
tilmeldte sig.
Sogneaftenen med KRIS var besøgt af meget få deltagere.
11.2
Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Første gæstebog til Åben Kirke er fyldt ud efter præcist 2 kirkeår – og er
nu udskiftet med en ny.
11.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
11.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
11.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
11.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
11.7
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
Det kommende kirkeblads- og hjemmesideudvalg skal evaluere den
nye hjemmeside snarest.
11.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
11.9
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

12.

Nyt fra kontaktpersonen
Referat:

13.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
Referat: Bibelundervisningen over to år om de 10 bud er netop afsluttet
og fortsætter i 2013 med Efeserbrevet. (Flemming Baatz Kristensen)
Ny gudstjeneste – ”Parentes” d. 2/12-12 kl. 16.00 (Flemming Baatz
Kristensen)
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Radiotransmitteret gudstjeneste d. 6. januar 2013 kl. 10:00 (Flemming
Baatz Kristensen)
Julestuer i Kirkens Korshær d. 30/11-12 kl. 10-18 og d. 1/12 kl. 11-17.
Tale på rådhuset juleaftensdag kl. 12:00 ved Jørgen Lasgaard.
14.

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

15.

Eventuelt (til orientering)
Referat: Sonia Pedersen siger tak for opmærksomheden til hendes
fødselsdag.
Børge og Karen Juhl siger tak for opmærksomheden til deres datters
fødsel og dåb.
Der er tilfredshed med blomsterne i buegangen. Kontrakten med
firmaet forlænges.
Agnes Petterson beder det kommende menighedsråd at huske at få en
person til at forestå køb af gaver i forbindelse med mærkedage.
Formanden takker menighedsrådsmedlemmerne for de sidste 4 års
gode og konstruktive samarbejde.

16.

Godkendelse af kollektliste for det kommende kirkeår (Til beslutning
– Bilag 10)
Præsterne har udarbejdet udkast til kollektliste som skal godkendelse af
menighedsrådet forud for kirkeåret.
Referat: Godkendt

17
Ansøgning om ca. 700 kr. til spisning til adventshygge for
udsatte efter kl. 16-gudstjenesten d. 2/12-12. (Poul Martin Thorø står for
arrangementet.)
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Referat: Bevilget – tages fra konto 3003.

Bemærk julefrokost for det gamle og nye menighedsråd samt personale
torsdag den 13. december kl. 18.00
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