SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT af Menighedsrådsmødet

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
Til stede: Mogens Skjøth; Annette Baldus Vestergaard; Annette
Eriksen; Karsten Andersen; Britta Toft (referent); Filip Kruse
Christensen; Lona Meisnow; Erik Dybdal Møller; Martin Frøkjær-Jensen
(medarbejderrepræsentant), Finn Bruun Ravnsbæk; Flemming Baatz
Kristensen; Morten Aagaard; Jakob From Søvndal; Simon Bakbo
Laursen (suppl.)
Afbud: Georg Hoxer Kjeldsen, (sygemeldt i 2 mdr. Simon Bakbo
Laursen erstatter ham i denne periode); Amalie Bach Dybdal; Peter
Kalstrup; Peter Morthorst-Jensen.
Indledning ved Morten Aagaard
1.

Godkendelse af dagsorden (19.10).

2.

Økonomi ved kassereren
2.1. Godkendelse af revisionsprotokollat for regnskab 2017
(Til beslutning – bilag 1A og Bilag 1B kl. 19.15)

Regnskabet for 2017 er tidligere godkendt af menighedsrådet. På
mødet behandles revisionsprotokollen Protokollen skal
Menighedsrådet godkende og skrive under på protokollerne.
Revisorerne har oplyst følgende:
”Vi vil forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold,
omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift eller
omtale af andre rapporteringsforpligtelser.”
Revisionen fremhæver særlige forhold der er af betydning for
menighedsrådets vurdering af årsregnskabet- Det anføres
herunder:
-

at regnskabsføreren (på det fælles kassererkontor) både har
adgang til at bogføre og at foretage betalinger i banken.
Revisionen anser dette forhold for en væsentlig svaghed i den
interne kontrol. Det bedste middel til afhjælpning af dette er
opfølgende ledelsesmæssige kontroller. Forholdet tages op i
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forhold til det fælles kassererkontor.
-

at der i årsregnskabet ikke ses at være angivet menighedsrådets
forklaringer til regnskabet eller forklaring af samarbejder, hvorfor
der ikke kan ses projekter som der disponeres til. Revisionen
anmoder om, at menighedsrådet fremadrettet medtager
regnskabsforklaringer i årsregnskabet på side C som anvist.
Forholdet tages op i forhold til det fælles kassererkontor.

-

at der fortsat er 3 bankkonti vedr. bi-regnskaber lovsang, jesus i
centrum og parentes som ikke er optaget i bogføring. Vi skal
henstille til at disse optages i bogføring. Forholdet tages op og
aftales med det fælles kassererkontor.

-

at samarbejder ikke er anført i regnskabsinstruksens bilag 5 som
standarden anviser, hvorfor denne bør opdateres.
Menighedsrådet vil opdatere regnskabsinstruksen.

Forretningsudvalget indstiller revisionsprotokollatet til
godkendelse.
Referat: Regnskabsprotokollatet blev godkendt med de ovenfor nævnte
bemærkninger.
2.2. Sammenlægning af frivillighedsfester for Åben Kirke
beslutning – Bilag 2, kl. 19.30)

Formanden for Åben Kirke Udvalget Sonia Ellinor Kildefeldt
Pedersen foreslår at frivillighedsfesterne for Åben Kirke samt
kordegnede ved Højmesser mv. sammenlægges så de kun
gennemføres hvert andet år. Derved afsættes der i alt i lige år
10.000 kr. og i ulige år 0 kr. til Åben-Kirkeudvalgets konto nr.
3316.
Referat: Der foranstaltes yderligere undersøgelse og afgørelse
udsættes til næste budgetrevision.
3.

Orientering om byggesagen (Til orientering - kl. 19.35)
Nationalmuseet har besøgt Sct. Pauls Kirke tirsdag den 18.
september 2017. Byggeudvalget orienterer om fremdrift i
byggesagen.
Referat: Renoveringen udskydes til 2020. Tidsplan udarbejdes af
byggeudvalget og forelægges menighedsrådet. Det forsøges at
udarbejde tidsplanen i 2018.
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4.

Drøftelse af børneaktiviteter og stillingsopslag (Til Beslutning –
Bilag 3 - kl. 19.50 eftersendes)

Børneudvalget har igangsat arbejde med fortsættelse af
børneaktiviteter og der eftersendes evt. stillingsopslag som bilag.
Referat: Børnekirke, babysalmesang, minikonfirmandtilbuddet,
familiegudstjenester, børnehøjtid, kommunikation og opsøgende
arbejde ønskes styrket. Der er i begrænset omfang mulighed for at
iværksætte yderligere aktiviteter. Forslag modtages gerne.
5.

Fastsættelse af arbejdsgruppe og bemanding til
visionsudvalg (til beslutning – bilag 3 – eftersendes kl. 20.30)
Forslag til visionsdag
Fredag den 11. januar kl. 14 - 21
Lørdag den 12. januar kl. 10 -17
Fredag den 18. januar kl. 14 - 21
Lørdag den 19. januar kl. 10 -17

Menighedsrådet foreslår at der nedsættes et visionsudvalg.
Referat: Visionsdagen gennemføres fredag den 11. januar 2019 kl.
14.00 – 21.00. Visionsudvalget består af Simon Bakbo Laursen,
medarbejderrepræsentant, Morten Aagaard.

6.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP
(Til orientering kl. 20.40)

Referat: Ingen bemærkninger.
7.

Hvad medlemmerne har på hjerte og orienteringer fra udvalg
(Til orientering kl. 20.45)

Referat: Kirken har fået bevilliget kr. 100.000 pr. år i hhv. 2019,
2020, 2021 af provstiet til arbejde blandt ensomme unge. Der skal
arbejdes videre med at opfylde de formelle betingelser.
Visionsdag i provstiet den 10. november 2018 afholdes på
Diakonhøjskolen. Se yderligere på DAP’en.
Arrangement på Store Torv med emnet frivillighed og kirke.
Kirken har haft besøg af en gruppe fra Norge, der gerne ville vide mere
om vores frivilligarbejde, diakoni, Kirkens Korshær mv.
FDF siger tak for tilskud fra Sct. Pauls til hjælp til gårdmiljø.

Menighedsrådsmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 i Sognehuset

SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
8.
Eventuelt (kl. 21.00 til orientering)
Referat: Karsten vender tilbage vedr. evt. lukning af kirken i forbindelse
med rensning af orglet i november.
Der er afskedsreception for Lissi tirsdag den 30. oktober kl. 13.00 i
udvalgsværelset.
Morten Aagaard undersøger i samarbejde med Kirkens Korshær, om
det er muligt at få nogle personer til at varetage renholdelse af
kirkens udendørs arealer.
Mødet sluttede kl. 20.55.
Næste menighedsrådsmøde er onsdag den 31. oktober 2018
kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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