SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Peter Morthorst-Jensen; Mogens Skjøth; Georg Hoxer
Kjeldsen; Annette Baldus Vestergaard; Annette Eriksen; Karsten
Andersen; Britta Toft (referent); Filip Kruse Christensen; Peter Kalstrup;
Lona Meisnow; Erik Dybdal Møller; Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejderrepræsentant).
Afbud fra: Finn Bruun Ravnsbæk; Amalie Bach Dybdal; Flemming
Baatz Kristensen; Morten Aagaard; Jakob From Søvndal;
Indledning ved Erik Møller
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Dagsorden godkendt
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Godkendelse af regnskabsinstruks (Til beslutning – Bilag 1)
Regnskabsinstruks indstilles til godkendelse.

Referat: Regnskabsinstruksen blev godkendt dog således, at den skal
a’jourføres med Forretningsudvalgets navne samt kontaktpersonen
vedr. Ingefred og Hans Søren Hansens blomsterlegat. Desuden
a’jourføres følgende: Peter Kalstrup er ikke medlem af kunst- og
aktivitetsudvalget, Flemming Baatz kristensen er ikke medlem af
kommunikationsudvalget, men det er Jakob From Søvndal. Martin
Frøkjær-Jensens titel i bilag 2 rettes til kirke- og kulturmedarbejder.
Under Britta Toft ændres PR udvalget til kommunikationsudvalget.
Under kirkeudvalget tilføjes Lona Meisnow. Når dette er udført, skal
regnskabsinstruksen signeres. Den nye udgave forelægges på næste
MR møde.
3.

Indstilling fra kommunikationsudvalget om
kommunikationspolitik. (Til beslutning - bilag 2A og 2B - kl. 19.20)
Menighedsrådet besluttede på mødet i marts 2017, at udvalgene
skulle behandle input fra visionsdagen og komme med indstilling
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til hvilke tiltag udvalgene indstiller skal fremmes.
Kommunikationsudvalget har udarbejdet en ny
kommunikationspolitik som forretningsudvalget indstiller til
drøftelse. Kommunikationsstrategien vil herefter blive tilrettet.
Referat: Det blev besluttet, at der nedsættes et ad hoc udvalg
bestående af nuværende kommunikationsudvalg, alle præster, Thomas,
en repræsentant fra kirkekontoret samt Brian Ørnbøl. Det blev drøftet
om titlen (kommunikationsstrategi) på det foreliggende skrift er
retvisende. Begreber som kommunikationspolitik og idekatalog blev
nævnt. Udvalget får til opgave at kortlægge og give forslag til de
forskellige arbejdsgrenes kommunikationsarbejde.
4.

Regler for lån af Sct. Pauls Kirkes Sognehus (til beslutning – bilag
3 – kl. 20.30)

Menighedsrådet har et sæt regler om udlån af sognehus hvorefter
folkekirkelige organisationer kan låne sognehuset uden særskilt
tilladelse fra Menighedsrådet. På seneste møde blev det besluttet
at reglerne skulle gennemgås af Peter Morthorst-Jensen, Karsten
Andersen og en kirketjener og at disse skulle bearbejde udkast til
retningslinjer for udlejning og en kommunikation af udlejningen til
dette møde. Retningslinjer foreligger og Forretningsudvalget
indstiller dem til godkendelse.
Referat: Det blev besluttet, at der nedsættes en gruppe til at arbejde
yderligere med retningslinjerne med særligt henblik på pkt.8. vedr.
planlægningshorisonten på 2 år. Gruppen består af Annette Baldus
Vestergaard og Martin Frøkjær-Jensen. Martin Frøkjær-Jensen
indkalder til møde.
5.

Sct. Pauls Kirkes arbejde med persondataforordningen
EU´s Persondataforordningen ikrafttræder 25. maj 2018. (Til
beslutning – bilag 4A og 4B - eftersendes – kl. 20.40) Da Kirkeministeriet
endnu ikke har udsendt retningslinjer indstiller forretningsudvalget
at Sct. Pauls Kirke i stedet tager udgangspunkt i vedlagte bilag 4A
udsendt af Poul Langagergaard samt Sct. Pauls Kirkes konkrete
udmøntning heraf bilag 4B.

Referat: Forslag i bilag 4 B blev godkendt:
Ad 1: Cookies- og privatlivspolitik udarbejdes af Martin Frøkjær-Jensen
og Britta Toft.
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Ad 2: Der nedsættes et udvalg bestående af Erik Møller, Peter
Morthorst-Jensen samt en af de administrative medarbejdere, der
undersøger forordninger vedr. udsendelse af mails mv.
Kirkeministeriets retningslinjer afventes og inddrages.
Ad 3: Nødvendigt samtykke indhentes af kontaktpersonen som
foreslået.
Ad 4: Alle medarbejdere orienteres af kontaktpersonen som foreslået.
(Til orientering kl. 20.50)

6.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat: Georg Hoxer Kjeldsen gjorde opmærksom på bilaget fra
DAP’en vedr. udkast til menighedsmødet 2018 og 2019.
7.

Hvad medlemmerne har på hjerte og orienteringer fra udvalg
(Til orientering kl. 20.55)

Referat: Mogens Skjøth orienterede om arbejdet med arkivering samt
fremsendelse til diverse offentlige arkiver.
Karsten Andersen orienterede om, at projektor fra sognehuset er opsat i
korrummet og at isætning af nye vinduer på Rungstedvej 9 er
afsluttet.
8.
Eventuelt (kl. 21.10 til orientering)
Referat: Lona Meisnow orienterede om, at Sct. Pauls Cantori efter en af
cantoristernes eksamen på Musikkonservatoriet, fik stor ros af
eksaminatorer og lærere fra Musikkonservatoriet.
Camilla Grøndahl Christensen har første arbejdsdag 1. juni. Der er
planlagt velkomst mv. på dagen.
Orientering om vellykket fernisering i forbindelse med Our Hidden
Rainbow og kunstner Vibeke Lawaetz.
Værter ved næste menighedsrådsmøde den 26. juni er Peter Kalstrup
og Erik Møller.
Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 26. juni 2018 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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Mødet sluttede kl. 21.30
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