SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Erik Dybdal Møller, Georg Hoxer Kjeldsen, Thomas Kristian
Nielsen (medarb. rep.), Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow, Lisa Jensby
Iversen, Karsten Andersen, Peter Morthorst-Jensen, Anita Holmgaard,
Jørgen Lasgaard, Mogens Skjøth, Flemming Baatz Kristensen, Annette
Baldus Vestergaard, Karsten Thorlund (referent).
Afbud: Eva Futtrup Sørensen og Johanne Pedersen Markvart
Indledning ved: Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
REFERAT: Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 18 Beslutning
vedrørende procedure for provstiets budgetlægning og punkt 19
Beslutning om eventuelt genudbud af omfugning af kirken og punkt 20
Kommentarer fra Stiftet vedr. ombygning af Rungstedvej 9.
Formanden orienterede i øvrigt om at mangeårigt medlem af
menighedsrådet Agnes Petterson er afgået ved døden.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af budgetændringer for indeværende budgetår
(Til beslutning – Bilag 1)
Den Folkevalgte kasserer har opsamlet diverse budgetønsker til
budgetåret 2013. Forretningsudvalget indstiller disse til godkendelse.
REFERAT: Menighedsrådet vedtog følgende budgetændringer:
Budget for konto 3110 ændres til kr. 3.000.
Budget for konto 3203 ændres til kr. 30.000.
Budget for konto 3301 ændres til kr. 20.000.
Budget for konto 3321 ændres til kr. 10.000.
Budget for konto 6007 ændres til kr. 24.000.
Der henvises i øvrigt til budgetændringer under punkt 5, 6, og 7.
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Den samlede ekstrabevilling inklusive budgetændringer under punkt 5,
6 og 7 medfører et budgetteret underskud på kr. 34.750 i 2013.
Merforbruget dækkes af frie midler.
3.

Brug af kirkens forplads til Verdensbilleder (Til orientering)
Formanden har godkendt, at Bruunsgadesammenslutningen bruger
kirkepladsen til ”Verdensbilleder” (på betingelse af kommunens og
politiets tilladelse) tirsdag den 4. juni kl. 12-20.
Det vil ikke være muligt at afholde kirkelige handlinger den pågældende
dag. Kirkens har dog ikke været reserveret til nogen handling. Årsagen
til formandens godkendelse er sagens præcerende karakter.
REFERAT: Orientering taget til efterretning.

4.

Opfølgning på visionsdagen (Til orientering)
Menighedsrådet afholdt visionsdag den 1. marts 2013. Menighedsrådet
besluttede på sit møde den 21. marts, at punkterne i referatet fra
visionsdagen skulle behandles i udvalg og forelægges på
menighedsrådsmødet den 30. maj 2013. FU foreslår at punkterne alene
er til orientering og at de afventer beslutning til efter menighedsmødet.
4.1

Indstilling fra Børneudvalget (Bilag 2)

4.2

Indstilling fra Kirkeudvalget (Bilag 3)

4.3

Indstilling fra Byggeudvalget (Bilag 4)

4.4

Indstilling fra Åben Kirke Udvalget (Bilag 5)

REFERAT: FUs Indstilling vedtaget.
5.

Ansøgning om tilskud til indspilning af samtlige salmer i Den
Danske Salmebog til streaming på internettet (Til beslutning –
Bilag 6A og 6B)
Ulla Wittenburg (Københavns Domkirke/DR KoncertKoret) har ansøgt
samtlige landets menighedsråd om 1.000 kr. til dækning af udgifter til
indspilning af samtlige salmer til Den Danske Salmebog.
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Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse. Beløbet
finansieres af opsparing fra 2012.
REFERAT: Indstilling godkendt. Beløbet tages fra konto 3002.
Kordegnen sørger for udbetaling af støtten.
6.

Ansøgning fra Internationalt Kristent Center, Aarhus (IKC), til
uddeling af Bibler (Til beslutning – Bilag 7)
Internationalt Kristent Center begyndte i 2012, at tilbyde en Bibel til
asylansøgere, på deres eget sprog. Der ansøges om 2.000 kr. til
arbejdet. Forretningsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.
Beløbet finansieres af opsparing fra 2012.
REFERAT: Indstilling godkendt. Beløbet tages fra konto 3002, hvor
budgetposten samtidig forhøjes til kr. 23.000. Kordegnen sørger for
udbetaling af støtten.

7.

Forslag om bevilling af nye albaer (Til beslutning – Bilag 8)
Præsterne foreslår at der indkøbes nye albaer, da de gamle er slidte.
Kirketjeneren har indhentet tilbud. Priserne i Tyskland er 60-70 pct.
lavere end danske priser og det foreslås derfor at de købes i Tyskland.
Forretningsudvalget indstiller, at der afsættes 10.000 kr. til køb af 8 stk.
albaer. Såfremt der behov for omsyning foreslås at det varetages af en
frivillig. Beløbet finansieres af den opsparing fra 2012.
REFERAT: Indstilling godkendt. Kirketjeneren bemyndiges til at
foretage indkøb. Der blev i øvrigt udtrykt stor ros til kirketjeneren for
arbejdet med at indhente alternative tilbud.
Beløbet tages fra konto 3112, hvor budgetposten samtidig forhøjes til
kr. 70.000.

8.

Mulighed for præsentation af hjertestarter (Til beslutning)
Kirketjeneren på halv tid har været på kursus og tilbyder som følge
deraf menighedsrådet en kort præsentation af hjertestarteren.
Forretningsudvalget foreslår at det foregår kl. 18.45 forud MR-mødet
den 30. maj 2013.
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REFERAT: Der er angivet forkert dato i dagsorden. Præsentationen
foregår før mødet d. 18. juni kl. 18.45.
9.

Evt. udlån af sognehuset til Randers Frimenighed (Til beslutning)
Randers Frimenighed (Missionsforbundet) har spurgt Flemming Baatz
Kristensen, om de kunne låne sognehuset til et ”tværkirkeligt” en række
lørdage fra oktober 2013 til juni 2014, en gang om måneden kl. 8-14. til
et kursus ”Mand og mand imellem”, om det at være mand.
Da Randers Frimenighed ikke tilhører folkekirken skal evt. udlån af
sognehuset godkendes af Menighedsrådet. FU indstiller at sognehuset
udlånes under forudsætning af at arrangementerne skal vie for evt.
ombygning af sognehuset.
REFERAT: Ønske om lån af sognehuset er trukket tilbage, da
sognehuset ikke er ledigt på alle de ønskede datoer.

10.

Orientering om forretningsudvalgets arbejde med ekstra
ansættelse til Sct. Pauls Kirke (Til orientering)
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Formanden lover i øvrigt
bedre orientering om sagen til menighedsrådet fremover.

11.

Forslag fra Kassereren om Kristeligt Dagblad abonnement til alle i
MR med henblik på den aktuelle debat om Folkekirkens fremtidige
styringsstruktur (se rapport på ”Den Digitale arbejdsplads”
FU indstiller at Menighedsrådet udpeger en person til at kopiere
relevante artikler. Endvidere foreslås at Kristeligt Dagblad lægges i
blomstergangen i Sognehuset.
REFERAT: FU har efterfølgende undersøgt sagen og konstateret, at
der ikke systematisk må kopieres artikler og den mulighed er derfor
taget af bordet. FUs indstilling i øvrigt vedtaget.

12.

Menighedsmødet torsdag den 13. juni 2013 (Til orientering – Bilag
9)
Orientering om program for menighedsmøde torsdag den 13. juni 2013
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REFERAT: Orientering taget til efterretning. Ekstra indbydelser ligger
på kordegnekontoret. Georg Hoxer Kjeldsen rundsender desuden
indbydelse pr. mail.
13.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
13.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
13.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
13.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
13.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
13.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
REFERAT: Der har været afholdt afleveringsforretning på Strandvejen
114 og der afholdes afleveringsforretning på Marselisvej 9 onsdag d. 6.
juni.
13.6

Evt. nyt fra Omsorgsudvalget

REFERAT: Udvalget ønsker ikke i første omgang bruge frivillige som
erstatning for kirkebil. Udvalget arbejder i stedet med et forslag om at
sørge for mere samkørsel. Kontaktpersonen orienterer kordegn og
kirketjener. På næste møde kommer udvalget med et oplæg til revision
af budgetposten.
Der har været afholdt frivillighedsfest for besøgsvenner. Det blev en
meget fin aften.
13.7

Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget

REFERAT: Folder om kirken forventes færdig 1. juni. Der bliver en
dansk tekst og resume på tysk og engelsk.
13.8

Evt. nyt fra Koncertudvalget

REFERAT: 2. Pinsedag blev der opført et nyskrevet oratorium i kirken.
Koncerten var meget velbesøgt med over 350 tilhørere. Organisten
arbejder på at samle midler til at opføre Bachs H-mol messe. Kantoriet
medvirker ved Aarhus Symfoniorkesters opførelse af Händels Messias
til december. Menighedsrådet udtrykte stor anerkendelse af arbejdet.
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14.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Vores nye kirketjenervikar, Rebekka Nørremark, er startet.
Arbejdstilsynet har været på besøg, og det har ikke givet anledning til
påtaler. Tilsynet anbefalede at arbejdsmiljøudvalget bliver inddraget i
arbejdet med byggesagen.

15.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Filmen om Sct. Pauls Kirke i serien: Vil du se min smukke
kirke er nu optaget. Filmen vises til oktober.
Christina Munk Søndergaard Rasmussen deltager fremover ikke ved
menighedsrådsmøder, da præster, der er ansat under et år, ikke formelt
er medlemmer af menighedsrådet.

16.

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

17.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Ingen bemærkninger.

18.

Beslutning vedrørende procedure for provstiets budgetlægning
REFERAT: Formanden fremlagde de to alternativer, som provstiet
ønsker menighedsrådets beslutning om, enten at provstiets budget
fastlægges af provstiudvalget eller at budgettet fastlægges af
budgetsamrådet bestående af repræsentanter for alle menighedsråd.
Menighedsrådet stemmer for at budgetsamrådet ikke bliver besluttende
og det dermed bliver provstiudvalget der beslutter budgetrammer for
provstiets kirker. Formanden orienterer provstiet om beslutning.

19. Beslutning om eventuelt genudbud af omfugning af kirken
REFERAT: Menighedsrådet vedtog at genudbyde omfugning af kirken.
20.

Kommentarer fra stiftet vedr. ombygning af Rungstedvej 9
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REFERAT: Kirkeudvalget bemyndiges til i samråd med arkitekten at
tage stilling til stiftets kommentarer.

Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 18. juni kl. 19.00
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