SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Britta Toft, Karsten Andersen, Lona
Meisnow, Georg Hoxer Kjeldsen, Peter Morthorst-Jensen, Erik Dybdal
Møller, Peter Kalstrup, Martin Frøkjær Jensen
(medarbejderrepræsentant), Annette Baldus Vestergaard, Filip Kruse
Christensen (referent), Jakob From Søvndal, Morten Aagaard, Amalie
Bach Dybdal, Annette Eriksen
Afbud: Flemming Baatz Kristensen, Mogens Skjøth
Indledning ved Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Dagsorden blev godkendt. Et lukket punkt angående Jakob
From Søvndals fratrædelse blev tilføjet.
2.

Årligt valg til enkeltmandsposter i menighedsrådet
I henhold til menighedsrådsloven skal der årligt foretages valg til
nedenstående poster med virkning fra det nye kirkeår:
2.1 Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.
2.2 Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.
2.3 Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.
2.4 Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.
2.5 Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.
2.6 Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.
2.7 Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.
2.8 Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Referat:
- Finn Bruun Ravnsbæk blev genvalgt som formand
- Karsten Andersen blev valgt som næstformand
- Mogens Skjøth blev genvalgt som kirkeværge
- Peter Morthorst-Jensen blev valgt som kasserer
- Britta Toft blev genvalgt som kontaktperson
- Michael Klinge blev genvalgt som bygningskyndig
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- Peter Morthorst-Jensen blev valgt som underskriftsberettiget
- Britta Toft blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant
3

Økonomi ved kassereren (Skema vedlagt)
3.1. Ændringer til budget for 2019 (Til beslutning – bilag 1 - kl. 19.25)
Der er vedlagt oversigt over budgetændringer for 2019.
Kassereren har modtaget en række ændringsforslag til Budget
2019. Kasserer og Forretningsudvalg indstiller bevillinger i
henhold til skemaet.

Referat: Ændringer til budgettet for 2019 blev godkendt med det
forbehold, at budgettet for konto 2002 (anskaffelser og vedligehold)
fastholdes på 30.000 kr., og konto 6117 (musikudvalget) fastholdes på
300 kr. Budgettet for kirkebladet hæves med 7.000 kr. i 2019.
Det blev nævnt som en mulighed at fremrykke en mulig lukning af
kirkebladet allerede ved udgangen af 2019. Dette tages yderligere op
under fastlæggelsen af budgettet for 2020 ved menighedsrådsmødet i
april 2019.
Georg Hoxer Kjeldsen vil på menighedsrådsmødet d. 17. januar 2019
give en introduktion til at kontoansvarlige kan bruge Brandsoft.
4.

Ansøgning om Inspirationskonference i Aarhus: Under åben
himmel – Det gode liv i eksil (Til beslutning – Bilag 2A og Bilag 2B - kl.
19.40)

Tværkulturelt Center har ansøgt om tilskud på 2.000 kr. til
inspirationskonference Under Åben Himmel. Forretningsudvalget
indstiller til bevilling fra konto 3002 Pulje til Foreningsansøgere.
Referat: Pengene blev bevilliget.
5.

Indmeldelse i Frederiksbjerg / Langenæs Fællesråd (Til
beslutning – bilag 3 - kl. 19.45)

Forretningsudvalget indstiller at Menighedsrådet indmeldes i
fællesrådet for Frederiksbjerg Langenæs.
Referat: Indmeldelsen blev godkendt. Karsten Andersen blev valgt som
repræsentant for Sct. Pauls Kirke
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6.

Kirkens kor og apsis (Til beslutning - kl. 19.50)
Kirkens kor og apsis er undersøgt i forbindelse med godkendelse
af projektet om maling af kirke, koncertrum, skærme og lyd.

Referat: 2017-byggeudvalget (Karsten Andersen, Erik Møller, Mogens
Skjøth, Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Lona
Meisnow og en kirketjener) arbejder videre med, hvorvidt
prædikestolen, knæfaldet og billedet ved altertavlen skal renoveres
sammen med resten af kirken.
7.

Haveplaner fra for kirkens tre præsteboliger (Til beslutning- kl.
20.00)

Der er i henhold til bevilling udarbejdet haveplaner for de tre
præsteboliger. Haveplanerne kan danne baggrund for ansøgning
om udførelse.
Referat: Karsten Andersen informerede om haveplanerne for kirkens
tre præsteboliger. Det blev vedtaget, at haveplanerne fremsendes
til provstiet.
8.

Synsrapporter for de tre præsteboliger (Til beslutning - kl. 20.05)
Der har været ordinært syn for de tre boliger Der er i henhold til
bevilling udarbejdet haveplaner for de tre præsteboliger. Planerne
kan danne baggrund for kommende ansøgninger.

Referat: Synsrapporterne blev godkendt.
9.

Seneste til persondataforordningen (Til orientering – kl. 20.10)

Referat: Peter Morthorst-Jensen gennemgik et notat omkring
persondataforordningen, der ligger på DAP’en. Peter Kalstrup
afløser Peter Morthorst-Jensen i udvalget. Medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer skal afgive erklæring om
tavshedspligt.

10.

Evt. nyt om visionsdagen (Til orientering – kl. 20.25)
Evt. nyt for visionsdagen den 17. januar 2018

Referat: Morten Aagaard orienterede om punktet. Britta Toft gav udtryk
for, at hun ønsker, at kirkens vision bliver drøftet på visionsdagen.
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11.

Temadrøftelse om Unge i Sct. Pauls (Til drøftelse – kl. 20.30)
Sct Pauls Kirkes Unge er inviteret til temadrøftelse mhp. hvordan
menighedsrådet kan understøtte arbejdet.

Referat: Filip Kruse Christensen orienterede om Sct. Pauls Kirkes
Unges arbejde i kirken.
12.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP
(Til orientering kl. 21.00)

Referat: Peter Morthorst-Jensen påpegede, hvor lidt der bliver lagt på
DAP’en. Der opfordres til at lægge flere ting på DAP’en.
13.

Hvad medlemmerne har på hjerte og orienteringer fra udvalg
(Til orientering kl. 21.05)

Referat: Britta Toft fortalte om GLS, hvilket havde været et givende
kursus. Der blev opfordret til, at så mange som muligt af
menighedsrådsmedlemmerne og præsterne deltager næste år.
Jakob From Søvndal fortalte om en aften for nytilflyttere, hvor 3 deltog,
hvilket var meget glædeligt. Derudover fortalte han om sit nye
arbejde.
Martin Frøkjær Jensen fortalte om 3 velbesøgte sogneaftener og
informerede om den forestående juleaften i Sognehuset.
Derudover problematiserede Martin, at kommunikationsudvalget
er meget amputeret. Britta Toft undersøger, om en frivillig vil være
med i kommunikationsudvalget.
Lona Meisnow gav udtryk for, at hun synes, det er for mørkt ved
forpladsen til Sct. Pauls Kirke.
Anette Baldus Vestergaard fortalte om velbesøgte aftener til Pitstopkurset.
Georg Hoxer Kjeldsen inviterer til åbning af julestalden d. 30.11 kl.
16.00. Han sagde derudover, at det var godt at høre lidt fra Sct.
Pauls Kirkes Unges arbejde og opfordrede til at gøre det samme
med de andre arbejdsgrene i kirken.

14.

Eventuelt (Til orientering – kl. 21.20)
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Referat: Der vil være en afskedsreception for Jakob From Søvndal i
forbindelse med gudstjenesten d. 23. december.
Martin Frøkjær Jensen hilser fra Camilla Grøndahl Jakobsen og siger
tak for gaven ifm. deres bryllup.
Mødet sluttede 21.38

Visionsdag er fredag den 11. januar 2019 kl. 14-21
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 17. januar 2018
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.

Menighedsrådsmøde torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00 i Sognehuset

