
 

 

 

Til                 28. april 2015 

medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng 

og medarbejderrepræsentanten 
 
REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag,  
den 16. april 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1.  
 
Til stede: Peter Harring Boll, Ulla Skaarenborg, Inge Fogsgaard Degn, Sonja Nyborg 

Therkelsen, Solveig Eden, Sabine Bech-Hansen, Poul Henning Bartholin, Nanna Behrens, 

Henrik Skovgaard-Petersen, Ilse Winther Rasmussen, Troels Rønsholdt, Eigil Vestergaard, 

Winni Hauge, Tina B. Andersen og kirkeværge Søren Bo Jensen 

Fraværende med afbud: Henrik Grøndal Lund og medarbejderrepræsentant Per Mathiassen   

Referent: Karin Nyrup Granlie 

 

Dagsorden 
(B) = beslutningspunkt 

 

1.   Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

2.   Godkendelse og underskrift af 
protokollen 

Ilse Winther-Rasmussen bad om, at pkt. 5 2. sidste afsnit 

blev slettet. 

Herefter blev protokollen fra menighedsrådsmødet den 

19. marts godkendt og underskrevet. 

3.  (B) Budget 2016  
 

Kasserer Henrik Skovgaard-Petersen kunne ikke oplyse 

så meget nyt om driftsbudgettet for 2016. Hovedpriorite-

ten er at få K-12 til at fungere. Der er en positiv dialog 

med provstiudvalget, så forhåbentlig lykkes det at få 

budgettet til at hænge sammen. Der skal holdes et møde i 

bygningsudvalget, hvor anlægsbudgettet skal drøftes. 

Provstiudvalget lægger op til, at der planlægges hvilke ar-

bejder, der ønskes i årene fremover. Der er i provstiudval-

gets planlægningsoversigt over anlægsudgifter afsat pen-

ge til lydanlæg i 2016. Desuden er renovering af kirkens 

murværk endnu ikke afsluttet. Det har tidligere været 

nævnt, at der til dette formål ønskes 160.000 kr. pr. år de 

næste fire år. Iht. tidligere prioriteringsplan kunne der 



måske udarbejdes et overslag over glasvindfang i våben-

huset som ønske i 2017 og måske bænke/stoleløsning, 

varme i bænke eller forsatsvinduer som ønsker i 2018. 

Der skal holdes et ekstraordinært møde, hvor eneste 

punkt bliver godkendelse af budget for 2016. Troels 
Rønsholdt  tog forbehold for, at arbejdet med at erstatte 

de øverste høje bænke  med lavere bænke eller stole 

udsættes.      

4.  (B) Forelæggelse og godkendelse af 
kvartalsrapport – 1. kvartal 2015 
   

HSP gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal. Den rap-

port, der udskrives i regnskabssystemet, er misvisende, 

da regnskabstallene for Ungdomskirken er indeholdt. Der 

er grund til tilbageholdenhed, da der på nogle konti allere-

de er brugt langt mere end de ca. 25 pct., som det er 

ønskeligt nogenlunde at forbruge pr. kvartal. Bemandings-

situationen gør, at der er en større lønudgift end budget-

teret. Drift af sognegård er betydelig dyrere end budgette-

ret. Ulla Skaarenborg spurgte, hvad der kan gøres, for 

allerede nu at rette op på tallene. HSP nævnede, at det er 

vigtigt at kommunikere ved uforudsete større udgifter, så 

der måske kan omprioriteres, og et beløb derved må fin-

des på en anden konto. Kvartalsrapporten blev godkendt. 

5.  (B) Igangsætning af Kirkeskole 
(kirkelig voksenundervisning) i 
Aarhus Domprovsti 
(bilag følger)  

Poul Henning Bartholin nævnede, at det på provstiets 

visionsdag i 2012 blev vedtaget at arbejde på at etablere 

fælles kirkelig voksenundervisning. Det udsendte oplæg 

er i april i høring i provstiets menighedsråd. Kirkeskolen 

administreres økonomisk af provstiudvalget. Flere råds-

medlemmer udtrykte meget positive tilkendegivelser. Me-

nighedsrådet besluttede at tiltræde vedtægterne for Kirke-

lig Voksenundervisning i Aarhus Domprovsti.     

6.   Børnekirke/børnepasning under 
højmessen   
Evaluering af forsøget  

Forsøget med børnekirke hvor fire unge teologistuderen-

de på skift har taget sig af børn under prædiken i højmes-

sen, har kørt fra september til sidste søndag i kirkeåret 

sidste år  og igen i februar og marts. Ordningen har hidtil 

været finansieret af puljemidlerne. De unge har udtrykt, at 

børnepasningen har fungeret udmærket, men at det har 

været vanskeligt at gennemføre et fælles program, fordi 

børnene er sammen med en voksen, de kender. De børn 

der har deltaget, har været gæster til dåb. Nogle råds-



medlemmer nævnede, at forældre, som kommer til barne-

dåb, måske ikke vil overlade deres børn til fremmede. 

Hvis der er stemning for at fortsætte ordningen, må der 

tages højde for dette i budgetforslaget.       

7.   Evaluering af Magasinet 
”Clemens” og drøftelse af 
kommende udgivelse 
 

PHB orienterede om arbejdet med udgivelsen af magasi-

net Clemens, der udkom lige før påske. Der blev ansat en 

redaktør udefra, Jørgen Høg, som påpegede vigtigheden i 

at ramme en bestemt målgruppe. I og med at 54 % af 

domsognets beboere er mellem 20 og 34 år, ville det væ-

re naturligt at satse på denne målgruppe. Der blev nedsat 

en fokusgruppe, som fik til opgave, at fortælle hvilke em-

ner, et magasin skulle indeholde, for at målgruppen havde 

lyst til at læse det.  Magasinet er husstandsomdelt. Kirke-

tjenerne oplyser, at mange tager bladet med. Winni 
Hauge savner at kunne se tydeligt, hvor bladet kommer 

fra. Der er ingen grund til at skjule os, men i stedet være 

stolte af, at kirken ligger midt i byen. Enighed i rådet om, 

at bladet dækker rigtig mange interessante emner. Maga-

sinets økonomi skal drøftes, det afsatte budget skal hol-

des. TR udtrykte, at vi skal lægge an til en større bevilling 

for en ny udgave, hvilket Eigil Vestergaard erklærede sig 

enig i. HSP nævnede, at der bruges mange penge på 

kommunikation og udgiften til et nyt magasin skal tages 

på denne konto og ikke fra andre aktiviteter. Forslaget fra 

medarbejderne om at udfase folderen ”Nyt fra Aarhus 

Domkirke” og i stedet udgive en månedskalender, venter 

på en tilbagemelding på det videre forløb og prisen på ud-

givelse og distribution. Peter Boll sammenfattede, at der 

ønskes et større budget til en ny udgivelse af magasinet i 

2016 og et beløb så vidt muligt tages fra kommunikations-

budgettet. 

8.   Diakoni i domsognet Præsterne har udarbejdet en oversigt over det diakonale 

arbejde i Aarhus domsogn. PB nævnede, at der kommer 

et oplæg fra det på provstiets visionsdag nedsatte udvalg, 

som netop har bl.a. diakoni som fokusområde. US udtryk-

te, at domsognets diakoniudvalg gerne vil være aktivt 

igen, hvis der bliver behov for det.  

9.   Bispevalg Rådet drøftede det forestående bispevalg. Der er arran-



Drøftelse og eventuelle spørgsmål til 
valgproceduren 

geret gudstjenester den 22. og den 23. april kl. 19.30 med 

de to bispekandidater.    

10.  (B) Nedlægning af billedkabel samti-
dig med lydkabel i domkirken 
Forslag fra Ilse Winther 

Ilse Winther-Rasmussen begrundede, hvorfor forslaget 

om nedlægning af billedkabel er fremsat, nemlig at være 

fremsynede og dermed spare en eventuel udgift om nogle 

år, hvis der senere bliver flertal for at opsætte skærme i 

kirken. For forslaget stemte EV og IWR. Imod forslaget 

stemte PB, Søren Bo Jensen, Nanna Behrens, Sabine 
Bech-Hansen, HSP, Tina Brixtofte Andersen, US, WH, 

Sonja Nyborg Therkelsen og TR. PHB, Solveig Eden 
og Inge Fogsgaard Degn stemte hverken for eller imod. 

Forslaget blev ikke vedtaget.   

11.   Meddelelser fra: 
 
a. Kirkeværge 

SBJ  oplyste, at glaspartierne til garderoben på 1. sal er 

blevet udskiftet af brandhensyn. 

Nationalmuseet har foretaget syn på altertavlen. Det store 

syn, som normalt finder sted hvert femte år, bliver nu 

rykket således, at det fremover skal foretages hvert tiende 

år i stedet. Der spares derved et stort beløb, da der til 

dette syn skal opstilles stillads og det er temmelig dyrt. 

Der er begået hærværk på en blyindfattet rude på kirkens 

nordside.  

Der bliver udarbejdet en detailtidsplan på installation af 

lydanlægget.   

 b. Kontaktpersoner Der er ansat en ny kirketjener. Der arrangeres velkomst 

for hende den 5. maj kl. 8.30 forud for medarbejdernes 

kalendermøde.  

 c. Kasserer Intet 

 d. Udvalg SNT meddelte, at der arrangeres en jubilæumsstudietur 

(10 års jubilæum) for kirkens frivillige den 19. september.  

PHB orienterede fra et møde i Højskoleformiddagsudval-

get. Fra næste sæson kommer formiddagene til at foregå 

om torsdagen i mødesalen. Der er mange foredragshol-

dere på plads i næste sæsons program.     

 e. Præsterne PHB orienterede fra et møde på Aarhus Teater, hvor der 

var inviteret til workshops om fremtidens Bispetorv. Der 

lægges op til, at det skal være et torv med indhold. Store 



koncerter og andre store arrangementer, skal nok frem-

over finde sted på et område nede på havnen. Der er stor 

forståelse for, at Domkirken er med i samarbejdet. Det 

blev på mødet på teatret drøftet, hvem der skal bestem-

me, hvad der kan foregå på torvet. PHB, SBJ og Karin 
Nyrup Granlie skal i maj mødes med kommunens afde-

ling ”Center for byens anvendelse”.    

 f. Børnehaven Intet     

 g. Skt. Clemens drengekor  Intet  

  h. Sangkraft Intet  

  i. UngK PB oplyste, at der i UngK opslås en stilling som frivilligko-

ordinator. Det er endvidere tanken, at der skal ansættes, 

måske en studentermedhjælper med ansvar for kultur.    

  j. Formanden PB nævnede, at TR bemærker, at koncertgængere ikke 

respekterer reservationsskiltene i kirken. PB opfordrer til, 

at man møder i meget god tid til koncerterne. 

US nævnede den udsendte invitation til Andersens fød- 

selsdag. Vil gerne modtage tilmeldinger. 

IWR påpegede, at der ved kirkens hovedindgang mangler 

ordentlig belysning.   

IFD har fra en kollega fået oplyst, at det til højmessen 

påskedag var vanskeligt at høre præsten.   

12.  Eventuelt PB oplyste, at der indkaldes til et ekstra ordinært menig-

hedsrådsmøde den 6. maj kl. 19 – 20, hvor budgetbidra-

get skal vedtages. Der er derfor mødepligt til dette møde.  

PHB opfordrer til at det på et af de næste møder drøftes, 

hvordan den praktiske brug af K-12 fungerer. WH fore-

slog, at medarbejderne først spørges, så medarbejdernes 

kommentarer indgår i denne drøftelse. 

13.  Næste møde Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted den 21. 
maj kl. 19 i Kannikegade 12 1. 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Peter Harring Boll 

 
Karin Nyrup Granlie 

Kordegn 


