SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
REFERAT fra Menighedsrådsmødet

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

Godkendelse af dagsorden (19.10).

Referat: Tillægspunkt: Klokkeautomatik (Punkt 16)
2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.15)
2.1. Indstilling om budget 2019 (Til beslutning - bilag 1A)
(Bilag 1B og Bilag 1C eftersendes - kl. 19.20)

Provstiet har i brev af 28. juni 2018 udmeldt endelige drifts- og
anlægsrammer for 2019.
Menighedsrådet antager, at der i det samlede budgetbeløb udgør
kr. 5.132.900 og ikke som i brevet anført 5.102.900. Aarhus
Domprovsti er forespurgt herom.
Bevillingen indeholder herefter en afvigelse på 100.000 kr. som
afsættes til Diakoniprojekt: Café Hjerterum, Sct. Pauls Cafe. Det
er dog fortsat uklart om projektet vil kunne opfylde provstiets
kriterier for støtte – Men det foreslås at projektet medtages som
en post i budgettet.
Der er endvidere en anlægsbevilling på kr. 420.000 til optimering
af teleslynge og lydkvalitet.
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Forretningsudvalget indstiller vedtagelse af budgettet benævnt:
Sankt Pauls Sogn Menighedsråd CVR-nr. 41907711, Budget
2019, Endeligt budget afleveret d.xx-x-2018 xx:xx”. Bilaget
eftersendes.
Menighedsrådet har i maj 2018 ansøgt om midler til synsudsatte
vedligeholdelsesarbejder i Sct. Pauls Kirke. Provstiet har i forhold
til disse behov anvist at menighedsrådet bør søge finansieringen i
egne opsparede driftsmidler. Kasserer og forretningsudvalg
indstiller at menighedsrådet tilskriver Domprovstiet og henvisning
til at disse midler allerede er disponeret til imødegåelse af
faldende tilskud som følge af udløb af puljemidler. Bilaget
eftersendes.
Referat: Indstillingen blev godkendt. Dog blev sidste sætning i første
afsnit i stykket med overskriften ”Ønskede anlægsbevillinger og
provstiets prioriteringer” udeladt.
2.2. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 (Til
beslutning – Bilag 2A, Bilag 2B, Bilag 2C, Bilag 2D og Bilag 2E kl. 19.30)

Kassereren og forretningsudvalget anmoder alle kontoansvarlige
om at eftergå forbruget på de konti man måtte være
kontoansvarlige for og melde tilbage til kassereren eller på
menighedsrådsmødet, hvis man skønner at budgettet ikke kan
holdes. Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til
godkendelse. Der vedlægges til orientering arbejdsbudget (bilag
2E).
Referat: Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev godkendt.
3.

Ansøgning om tilskud til Julestalden ”Jesus i Centrum”

(Til

beslutning - bilag 3 - kl. 19.40)

Julestalden placeret på Strøget i Aarhus ”Jesus i Centrum” har
ansøgt om tilskud til projektet.
Forretningsudvalget indstiller, at der i lighed med sidste år
bevilges kr. 6.000 kr. som foreslås finansieret på konto 3002 Pulje
til foreningsansøgninger. Foreningen bedes oplyse kontonr.,
hvorefter formanden vil anmode kassererkontoret overføre
beløbet.
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Referat: Indstillingen blev godkendt.
4.

Ansøgning fra Gråvejr i Ungdommen (Til beslutning - bilag 4A, Bilag
4B bilag 4C - kl. 19.45)

”Gråvejr i Ungdommen” ansøger om tilskud til aktiviteter.
Forretningsudvalget indstiller at der bevilges 1.000 kr. til formålet.
Referat: Indstillingen blev godkendt.
5.

Begravelseskaffe i Sognehuset (Til beslutning - Bilag 5A, Bilag 5B, Bilag
5C - kl. 19.50)

Menighedsrådet har opfordret ”Støtteforeningen ved Sct. Pauls
Kirke” om deres evt. medvirken til en model for udlån af
sognehuset. Forretningsudvalget indstiller at modellen tiltrædes –
dog således at det af folderen bør fremgå, at lokalerne kun er
ledige i det omfang der ikke er andre aktiviteter i sognehuset –
endvidere kan evt. angives senere betalingsfrist. Lejen af
sognehuset foreslås fastsat til 750 kr.
Referat: Støtteforeningens model ifm. begravelseskaffe blev godkendt.
Det er den model, som menighedsrådet anvender.
6.

Regler for lån af Sct. Pauls Kirkes Sognehus (til beslutning – bilag
6 – kl. 20.05)

Menighedsrådet har et sæt regler om udlån af sognehus som har
været behandlet i menighedsrådet. Retningslinjerne har været
behandlet i udvalg og Forretningsudvalget indstiller dem til
godkendelse.
Referat: Regler for lån af Sct. Pauls Kirkes Sognehus blev godkendt
dog med den tilføjelse, at begravelseskaffe sker i henhold til
menighedsrådets regler herom.
7.

Evt. udflugt til 2018 (til beslutning – bilag 7 – kl. 20.25)

Referat: Program for dagen udsendes. Studieturen er 23. september
2018.
Peter Kalstrup synes ikke, at der skal afholdes en udflugt grundet den
gennemgribende sparerunde.
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8.

Orientering ved udvalget for Menighedsmødet (Til beslutning kl.
20.40)

Georg Kjeldsen har anmodet om orientering af udvalgets
indstilling vedr. menighedsmødet.
Referat: Programmet for menighedsmødet blev godkendt. Der er i
programmet et hovedfokus på dåb samt en orientering om
renovering af kirken.
9.

Orientering om besigtigelse fra Nationalmuseet af historisk
inventar samt kirkebænke tirsdag den 18. sept. Kl. 10.00 (Til
beslutning kl. 20.50)

FU indstiller at kirkeudvalget samt evt. øvrige interessenter
deltager i mødet.
Referat: Under renoveringen af kirken ansøger Menighedsrådet om at
afholde gudstjenester i Sognehuset.
10.

Børneaktiviteter (til beslutning – Evt. bilag 8 Eftersendes evt. – kl. 20.55)
Børneudvalget kommer med evt. indstilling til børneaktiviteter.

Referat: Der ønskes et nyt stillingsopslag som kirke og
kulturmedarbejder med særligt fokus på børneområdet. Børneudvalget
bemyndiges til at udarbejde dette stillingsopslag.
11.

Kirken i Byen (Til orientering kl. 21.15)
Indlæg ved Georg Kjeldsen.

Referat: Georg Kjeldsen berettede om kirkens spændingsfelt mellem
dens relevans og identitet.
Emnet kan eventuelt lægge grund for næste visionsdag. Datoen
for visionsdagen fastsættes på næste Menighedsrådsmøde
ligesom der nedsættes et udvalg for visionsdagen.
12.

Betaling for følgeudgifter ved koncerter ud over 25 årligt (til
beslutning)

Kontaktpersonen og organisten foreslår at der indføres betaling
fra koncertkontoen på 2.500 kr. pr. koncert til dækning af afledte
udgifter ved kirkekoncerter arrangeret af kirkens organist
(kirketjener, rengøring varme el mv.)
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Referat: Menighedsrådet vedtog, at såfremt antallet af koncerter
arrangeret af koncertudvalget overstiger 25, så betales der 2.500
kr. pr. koncert.
13.

Eventuelle bemærkninger til skriftlige orienteringer på DAP
(Til orientering kl. 21.20)

Referat: Karsten Andersen gjorde opmærksom på, at der tilbydes
dåbsvideo gratis. Kommunikationsudvalget vurderer, om den skal
lægges ind på kirkens hjemmeside.
14.

Hvad medlemmerne har på hjerte og orienteringer fra udvalg
(Til orientering kl. 21.25)

15.

Eventuelt (kl. 21.35 til orientering)

Referat: Annette Baldus Vestergaard overtager opgaven som tovholder
for listen over, hvem der er kontaktperson for hver arbejdsgren i
kirken.
16.

Tillægspunkt: Klokkeautomatik

Referat: I forbindelse med udskiftning af klokkeautomatikken gør
Karsten Andersen opmærksom på, at der er en risiko for, at konti
overskrides, men han vil tilstræbe, at det holdes inden for budget.
Mødet blev afsluttet 21.42
Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 27. september
2018 kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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