SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

Til stede: Finn Bruun Ravnsbæk, Britta Toft, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Georg
Hoxer Kjeldsen, Peter Morthorst-Jensen, Erik Dybdal Møller, Mogens Skjøth, Peter
Kalstrup, Martin Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant), Flemming Baatz Kristensen,
Annette Eriksen, Annette Baldus Vestergaard, Filip Kruse Christensen, Amalie Bach Dybdal
(referent)
Afbud: Jakob From Søvndal, Morten Aagaard

Mandag den 7. maj 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Indledning ved Flemming Baatz Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Dagsordenen blev med tilføjelse af punkt 9 godkendt.

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1 Godkendelse af budget for 2019 (Til beslutning, bilag 1A og 1B eftersendes)

På mødet den 24. april 2018 blev budgettet for 2019 vedtaget.
Budgettet er nu indtastet og skal på ny godkendes af
menighedsrådet med angivelse af identifikationslinjen ”Sankt
Pauls Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41907711, Budget 2019,
Bidrag budget afleveret d. XX-XX-XXXX XX:XX”
Referat: ”Sankt Pauls Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41907711,
Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 04-05-2018 17:28” blev
godkendt. Kirkeudvalgsformanden og menighedsrådsformanden
følger op i forhold til anlæg.
3.

Ansøgning om tilskud til nyt gårdmiljø i FDF (Til beslutning, bilag
2A, 2B, 2C og 2D)

Det lokale FDF i Rømerbo har ansøgt om tilskud til nyt gårdmiljø.
Forretningsudvalget indstiller, at der bevilges kr. 10.000 fra konto
3002 Pulje til Foreningsansøgninger til formålet –
Kassererkontoret sikrer udbetalingen.
Referat: Ansøgningen godkendt.
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4.

Regler for udlån af Sct. Pauls Kirkes Sognehus,
konferencerum og stillerum (til beslutning – bilag 3)
Menighedsrådet har på mødet i marts 2018 besluttet at reglerne
for udlån af sognehuset skal tilrettes og at forretningsudvalget
skulle fremkomme med udkast hertil. Der vedlægges udkast til
reviderede regler. Gebyr for udlån til private fastsættes til 500 kr. i
lokaleleje. Endvidere er der krav om køb af kaffe/servering ved
kirkens faste frivillige herunder støtteforeningen.

Referat: Peter Morthorst-Jensen, Karsten Andersen og en
kirketjener bearbejder udkast til retningslinjer for udlejning og en
kommunikation af udlejningen udadtil. MR ser positivt på, at
støtteforeningen i størst muligt omfang indgår i servicering af
begravelseskaffe.

5.

Drøftelse af form og indhold for menighedsrådsmøder (kl.
19.45) (til beslutning – bilag 4)
Menighedsrådet besluttede i marts 2017 at orienteringspunkter
fremadrettet skulle forelægges skriftligt med henblik på. at sikre
mødetidsoverholdelse. Det er lykkedes siden da, at afslutte alle
åbne møder rettidigt (senest 21.45). Det blev endvidere besluttet
at gennemgå seneste 2 års referater med henblik på. at foreslå at
punkter evt. kan uddelegeres. Der foreligger nogle overvejelser fra
Georg Kjeldsen - bilag 10.
Forretningsudvalget foreslår, at der tages en runde blandt
menighedsrådsmedlemmerne, hvor de enkelte medlemmer får
mulighed at give bud på om man ønsker noget anderledes i
forhold til menighedsrådsmøderne.

Referat: Mødetidspunktet fastholdes fra kl. 19:00-21:45.
Menighedsrådet er generelt glade for, at møderne er blevet kortere.
Vi ønsker dog mere grundig orientering fra medarbejdernes
hverdag og fra udvalgene samt om et menighedsrådsmedlem har
noget på hjerte. Dette sætter vi fremover 15 min. af til på
dagsordenen. Udvalget/medarbejderen/menighedsrådsmedlemmet
står for at tilrettelægge punktet.
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6.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP

Referat:
- Camilla Grøndahl Christensen er ansat som kirketjener og
administrativ medarbejder.

7.

Eventuelt (kl. 20.30) (til orientering)

Referat:
- Hjertestarteren er stjålet for tredje gang.
- Hilsen til menighedsrådet fra Christianskirkens
menighedsråd i forbindelse med deres tilbygning af deres
lokaler.
- Søndag d. 6/5 var der to hold konfirmander, der blev
konfirmeret. Det var en rigtig god dag.
8.

Ansøgning fra Sct. Pauls Kirkes Unge om tilskud til koncert
(til beslutning – Bilag 5)
Sct. Pauls Kirkes Unge har ansøgt om tilskud på kr. 7.000 til koncert med
Kloster jf. vedlagte bilag. Formanden indstiller tilskuddet til bevilling fra konto
3002 Pulje til foreningsansøgninger. Tilskuddet udbetales af Det Fælles
Regnskabskontor via underskriftsblad fra formanden.

Referat: Ansøgningen blev godkendt.

9.

Ønske om konfirmation af nuværende 3. x på Forældreskolen
den anden lørdag d. 7. maj 2022 i stedet for søndag d. 8. maj.

Referat: Da menighedsrådet noterer, at alle, der har afgivet
stemme enten støtter eller ikke er imod et ønske om at få dagen
flyttet, imødekommes ønsket. Formanden giver besked.
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Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 31. maj 2018 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.

Mødet sluttede kl. 21:32
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