SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet
Torsdag den 27. september kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Erik Dybdahl Møller, Jørgen Lasgaard,
Georg Hoxer Kjeldsen, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Finn Bruun
Ravnsbæk, Henning Dahl Madsen, Lona Meisnow, Johanne Pedersen
Markvart, Mogens Skjøth og Martin Toft Lodahl (referent).
Afbud: Karen Bjørn Juhl, Agnes Petterson, Flemming Baatz Kristensen,
Børge Juhl og Karsten Thorlund.
Indledning ved Jørgen Lasgaard (19.00)
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter 19.10
REFERAT: Godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2011
for Sct. Pauls Kirkekasse (til beslutning – bilag 1-eftersendes når det
er indscannet)
Revisoren har gennemgået regnskabet. Revisionsprotokollatet indstilles
til godkendelse.
REFERAT: Godkendt – der er taget handling på bemærkningen om det
store indestående i Tønder Bank.
2.2 Orientering om uddybning af bemærkninger til provstiet (til
orientering – bilag 2)
Provstiet har forespurgt om uddybende bemærkninger til det af
menighedsrådet godkendte kvartalsregnskab for 2. kvartal. Der er
vedlagt en redegørelse til provstiet. Det fremgår heraf at menighedsrådet har bevilget 61.500 kr. af det akkumulerede overskud på 428.000
fra 2011.
REFERAT: Bemærkningerne er taget til efterretning.
2.3. Orientering om ekstrabevilling til istandsættelse af præsteboligen Strandvejen 114 iht. provstesyn (til orientering /beslutning–
bilag 3)
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Provstiet har bevilget 996.273 kr. til færdiggørelse af renovering og
istandsættelsen af præsteboligen, Strandvejen 114. Der orienteres om
arbejdet
REFERAT: Orientering taget til efterretning.
2.4. Forslag til reviderede vedtægter for (til beslutning – bilag 4A og
4B)
Et udvalg under provstiet har arbejdet med nye vedtægter for
regnskabskontoret i Aarhus Domprovsti. Georg Kjeldsen har deltaget
fra Sct. Pauls Kirke. Vedtægterne indebærer at budgetsamrådet bliver
bestyrelse for samarbejdet (formænd, folkevalgte kasserere og
provstiudvalg) og at provst og provstisekretær bliver sekretariat for
bestyrelsen.
REFERAT: Menighedsrådet ønsker ikke tage stilling til vedtægterne før
den eksisterende bestyrelse har været inddraget i processen.

2.5 Orientering om svar fra provstiet vedr. bevillinger til Grøn Kirke
i 2015. (til orientering)
Kassereren har forespurgt provstiet om Sct. Pauls ansøgning på kr.
732.928 vedr. grønne initiativer som fremgår af provstiets
anlægsoversigt for 2015 kan forventes bevilget. Kassereren orienterer
herom.
REFERAT: Georg Kjeldsen orienterede: Provstiet har meddelt, at de
ikke kan give en garanti for bevillingen – men det er en
hensigtserklæring, at provstiet bevilger beløbet. Kassereren rundsender
provstens besvarelse til menighedsrådsmedlemmerne. Menighedsrådet
glæder sig over provstens klare og positive svar.
2.6 Ønsker til ændringer i budget 2012 og budget 2013 sendes til
kassereren senest den 8. Oktober 2012 (til orientering)
Der behandles ændringer til budget 2012 og 2013 på mødet den 30.
Oktober 2012. Frist for fremsendelse af sådanne ændringer indgives
den 8. oktober 2012 i henhold til årsplanen.
REFERAT: Taget til efterretning.
3.

Forslag til etablering af kirkeskole i Aarhus Domprovsti
(Til beslutning – bilag 5)
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Et udvalg bestående af Kirsten Nielsen, Birgitte Graakjær Hjort, Bent
Arendt og Henrik G. Lund har fremsat forslag om etablering af
kirkeskole - Kirkelig voksenuddannelse i Aarhus Domprovsti.
Finansieringen foreslås at udgøre 1,25 øre pr. indbygger i sognet
svarende til ca. 11.000 kr. pr. år i Sct. Pauls Sogn. Aktiviteten foreslås
at skulle foregå i Domsognets menighedslokaler. På seneste
formandsmøde blev det drøftet at aktiviteten kunne gå på skift mellem
sognene. Forretningsudvalget foreslår at Sct. Pauls tiltræder forslaget
under forudsætning af at en del af aktiviteterne geografisk fordeles
mellem sognene i provstiet.
REFERAT: Godkendt.
4.

Gudstjenester på Stefanshjemmet (Til beslutning – bilag 6)
Flemming Baatz Kristensen og Erik Møller ønsker at afholde 11 årlige
gudstjenester på Stefanshjemmet årligt. Gudstjenester kræver
musikledsagelse af organist og en korist. Forretningsudvalget og
kontaktpersonen foreslår at initiativet forinden endelig vedtagelse skal
undersøges nærmere i forhold til hvilken betydning det får for organists
stilling/øvrige aktiviteter. Dette skal endvidere ses i lyset af, at der
forventes flere gudstjenester med deltagelse af organist/kantori som
følge af, at lovsangsgudstjenesterne fra oktober 2012 holder pause ved
Sct. Pauls Kirke.
REFERAT: Godkendt.

5.

Indsamlingsprojekt til belysning af Sct. Pauls Kirke (Til orientering )
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. FBK har anmodet om at få
punktet behandles på MR-møde.
REFERAT: Udsættes til næste møde. Der ønskes fremsendt oplæg fra
mødet til næste MR-møde.

6.

Menighedsmødet (Til beslutning )
Indtryk fra Menighedsmødet den 16. september 2012 drøftes og på den
baggrund besluttes opfølgning.
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REFERAT: Menighedsmødet forløb fint. Der var ca. 40, der deltog.
Menighedsrådet kunne godt ønske sig tiltag, der kan give et større
fremmøde og et endnu større engagement.
Det kommende menighedsråd opfordres til at tage næste års
menighedsmøde op til menighedsrådsmødet i januar 2013 på baggrund
af erfaringen fra i år – og de allerede fremlagte forslag fra Mogens
Skjøth og Georg Kjeldsen fra sidste menighedsrådsmøde i august.
7.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
7.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
- REFERAT: Studietur for menighedsråd og ansatte på
lørdag den29. september 2012 kl. 9.00.
- Sognemøde ved KRIS (Kristen Rådgivning for
Incestofre og Seksuelt misbrugte) den 14. november
19.30. v. Helene Svendsen.
- Udstilling ved Hardy Brix i sognehuset i november og
december.
- Afholdt 2 møder: Bibelen live i kirken v. Klaus Højgaard
samt Jytte Abildstrøm.
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

Evt. nyt fra Åben Kirke Udvalg
Evt. nyt fra Byggeudvalget
Evt. nyt fra Børneudvalget
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
Evt. nyt fra Kirkeblads- og hjemmesideudvalget
- REFERAT: Temanummer om næstekærlighed og
diakoni med udgangspunkt i julen og 100 års jubilæet for
Kirkens Korshær
Evt. nyt fra Koncertudvalget
Evt. nyt fra Grøn Kirke udvalget

8.

Nyt fra kontaktpersonen
REFERAT: Det lovpligtige årlige medarbejdermøde afholdes 3. oktober
2012.

9.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Kirkens Korshærs 100 jubilæum. Menighedsrådet er vært
for en forfriskning - 12. oktober 21.00 til 22.00. Lona Meisnow, Erik
Møller og evt. Kirsten Steensig står for forfriskningen.
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10.

Post til Menighedsrådet (Til orientering)
Henvendelser findes på IT-skrivebordet.
Papirinvitation til efterårsmøde i Aarhus Stifts menighedsrådsforenings
jubilæum mandag den 5. november 2012
REFERAT: Intet andet

11.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Der bestilles kalendre til alle nye
menighedsrådsmedlemmer. Lona Meisnow bestiller 12 kalendre.
Erik Møller: Problemstilling onsdage fordi børnerytmik ikke er færdigt,
når Mandsklubben skal benytte lokalerne. Finn Bruun Ravnsbæk
kontakter de involverede partere for at finde en løsning.
Jørgen Lasgaard: Tak for gaverne fra menighedsrådet i forbindelse
med Jørgens 60-års fødselsdag.

Bemærk menighedsrådets studietur den 29. september 2012
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 30. oktober 2012 kl.
17.00
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