SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT til Menighedsrådsmødet

Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Peter Morthorst-Jensen; Annette Baldus Vestergaard;
Annette Eriksen; Karsten Andersen; Britta Toft; Filip Kruse Christensen
(referent); Peter Kalstrup; Lona Meisnow; Erik Dybdal Møller; Martin
Frøkjær-Jensen (medarbejderrepræsentant); Finn Bruun Ravnsbæk;
Jakob From Søvndal
Afbud fra: Amalie Bach Dybdal; Flemming Baatz Kristensen; Mogens
Skjøth; Georg Hoxer Kjeldsen; Morten Aagaard
Indledning ved Annette Baldus Vestergaard
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Punkt nr. 3 udskydes og viderebehandles af Martin FrøkjærJensen, Finn Bruun Ravnsbæk og Annette Baldus Vestergaard
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Godkendelse af regnskabsinstruks (Til beslutning – Bilag 1)
Regnskabsinstruks indstilles til godkendelse.
2.2. Indstilling om budget 2019 (Til beslutning - bilag 2A og 2B - kl.
19.20)

Menighedsrådet har ansøgt om diverse synsudsatte arbejder.
Provstiet har ikke bevilget midlerne, men henviser til at
menighedsrådet i stedet bør finansiere arbejderne af egne
opsparede midler.
Da menighedsrådet jf. regnskabet har disponeret overskydende
midler til afbødning af faldende tilskud fra faldende tilskud fra
domprovstiet, foreslår forretningsudvalget at kun uopsættelige
reparationer finansieres af egne midler. Anlægsarbejderne
ansøges igen til næste års budget.
Referat: Regnskabsinstruksen er godkendt og underskrevet og lægges
på reolskabet på præstekontoret. Medarbejdere og resterende
menighedsrådsmedlemmer bedes underskrive.
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Jakob From Søvndal og Filip Kruse Christensen kommer til
menighedsrådsmødet i august med en afklaring omkring eventuelt
samarbejde med Langenæs kirke eller Christianskirken.
3.

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

Menighedsrådet har et sæt regler om udlån af sognehus som har
været behandlet i menighedsrådet. Retningslinjerne behandles på
ny.
Referat: Punktet udskydes til næste menighedsrådsmøde.
4.

Ansøgning om støtte til projekt i LAOS (til beslutning – bilag 3 – kl.
20.30 - eftersendes)

Ansøgning om ansøgning til studieophold i LAOS. Forretningsudvalget indstiller at ansøgningen desværre ikke kan
imødekommes, da menighedsrådet i sit budget ikke har afsat
individuel støtte til uddannelse.
Referat: Der blev givet afslag på ansøgningen. Formanden giver
besked.
5.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP
(Til orientering kl. 20.50)

Referat:
6.

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

Referat: Lona Meisnow mindede om, at det er ønskeligt at få nyt
inventar til sognehuset tidligere end bevilliget.
Martin Frøkjær-Jensen berettede om en vellykket menighedstur til
Tyskland samt en god fernisering af nyt maleri i kirken.
Karsten Andersen fortalte om en social café, der åbner i Mejlgade 48a,
samt et projekt i Frederiksgade (iogt), der støtter udsatte familier.
Fredag d. 30/06/18 kl. 9 er der et års gennemgang af byggeriet.
Britta Toft fortalte, at kirketjener Helge har fået solgt sit sommerhus, og
derfor flytter han og hans kone til Århus.
Der blev fastlagt dato for tur for menighedsråd og ansatte: 23.
september 2018 efter højmessen. Udvalg nedsat bestående af: Peter
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Kalstrup; Lona Meisnow; Karsten Andersen. Budgettet hæves med
6000kr. Kassereren kommer på næste møde med forslag til
finansiering. Gudstjenesten kl. 16 d. 23. september 2018 aflyses.
7.

Eventuelt (kl. 21.10 til orientering)

Referat: Finn Bruun Ravnsbæk takker for den fine blomst i forbindelse
med sin fars begravelse
8. Stillingtagen til personalekonsulentordning.
Referat: Der blev stemt om, hvorvidt der skal være tilslutning til en
personalekonsulentordning i provstierne.
For: Peter Kalstrup
Imod: Peter Morthorst-Jensen; Annette Baldus Vestergaard; Annette
Eriksen; Karsten Andersen; Britta Toft; Filip Kruse Christensen
(referent); Lona Meisnow; Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejderrepræsentant); Finn Bruun Ravnsbæk; Jakob From
Søvndal
Blank: Erik Dybdal Møller
Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 29. august 2018
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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