
 

 Aarhus, den 24/11 2016 

 us/phb 

Referat fra møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

torsdag den 17. november kl. 18.00 – 19.00.  

 

Til stede: Louise Højlund, Sabine Bech-Hansen, Poul Henning Bartholin, Per Mathiassen 

(medarbejderrepræsentant), Tina B Andersen, Niels Peder Gejel, Sonja Nyborg 

Therkelsen, Winni Hauge, Søren Bo Jensen, Ulla Skaarenborg, Peter Harring Boll, 

Solveig Eden, Eigil Vestergaard. 

 

Afbud fra Nanna Behrens, Troels Rønsholdt, Ilse Winther- Rasmussen, Inge Fogsgaard 

Degn. 

 

Dagsorden  

(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) 

Godkendelse af 

dagsorden 

Nyt punkt 4: Istandsættelse af flygel 
 
Dagsordenen godkendt 
 
 

2.  (B) Godkendelse og 

underskrift af 

protokollen 

 
Godkendt 

3.   Referat fra FU-mødet 

8.11. 
 

Bilag udsendt. 
Ulla nævnte, at der er menighedsrådsmøde d. 27/4 
(flyttet i forhold til tidligere aftale)  



4.  (B) 

Istandsættelse af 

flygel 

US orienterede. Domsognet eller drengekoret er – 
gennem Carsten Seyer-Hansen - blevet skænket et flygel 
af en privatperson. Der kræves transport, eftersyn og 
stemning til cirka kr. 15000. 
SNT nævnte, at pengene ikke vil blive bevilget i år men 
efter aftale med CSH, vil han kunne finde midler i 2016 
og så kan pengene evt. findes i budgettet for 2017 på 
formålskonto 227050 (Trykning), Formålsart: 3600 
Kirkekoncerter 
Flygelet skal i så fald stå på 3. sal og bruges af 
drengekoret mv. 
 
Vi drøftede, om drengekoret selv kan afholde udgiften, 
eller om det bør være sognet, der køber det.  
Det blev også pointeret, at vi står i en situation, hvor vi 
sparer på fx foredrag og øvrige aktiviteter, og det derfor 
kan virke skævt, hvis vi bevilger flere penge til ét område. 
 
Bør flygelet i stedet stå i salen på 1. sal? Eller vil det fylde 
for meget, så der ikke er plads nok til mange tilhørere til 
foredrag. 
 
US og SNT vil afklare ejerforhold og placering med CSH. 
 

5.   

Evaluering af 

Ungdomskirken 

Orientering ved PH. 
 
 
Evalueringsrapporten er færdig om ca. 14 dage og bliver 
sendt til budgetudvalget (mødes 9/1), hvorefter der tages 
stilling til Ungdomskirkens fremtid. 
 
US: Hvad skal der ske med præsten i ungdomskirken, 
hvis UngK ikke fortsætter? PH: Der vil blive fundet en 
løsning. 
 

6.   Meddelelser fra:  

 
a. Kirkeværge 

Der er service på lynafleder-anlæg i morgen. 
 

 
b. Kontaktperson 

 
I.a.b. 

 

c. Kasserer 

 
Sonja har haft møde med regnskabsføreren og kan 
forudse, at vi kommer ganske pænt ud af regnskabsåret 
2016, hvis ikke der sker uventede ting. 
 

 

d. Udvalg 

 
I.a.b. 
 
 

 

e. Præsterne 

Louise Højlund siger farvel og tak, da det er hendes 
sidste menighedsrådsmøde i domsognet. US siger 
ligeledes tak til Louise på sognet og menighedens vegne. 
 



 
f. Børnehaven 

 
I.a.b. 
 

 g. Sct. Clemens 
drengekor  

 
I.a.b. 

 

h. Sangkraft 

 
PHB orienterede: Sangkraft har lavet den halvårlige 
oversigt over aktiviteter, som har været mange og 
alsidige. 
 
I bestyrelsen oplever man, at de sidste fire års arbejde nu 
er ved at bære frugt – også lokalt på fx folkeskolerne. 
Man vil gerne fortsætte og udbygge samarbejdet med 
skoleområdet. Det er nu lykkedes at få støtte fra Aarhus 
kommune til arbejdet. 

 
i. UngK 

PHB: Hver torsdag aften er der aktivitet i UngK. Bl.a. 
fællesspisning en gang om måneden. Sidste gang med 
75 deltagere, som fortsatte med fællessang bagefter. 

 
j. Formanden 

 
I.a.b. 

6.  Eventuelt Per Mathiesen takkede af efter 8 år som 
medarbejderrepræsentant. Ida Madsen, kirketjener, er 
blevet valgt som medarbejderrepræsentant og træder ind 
i stedet for Per. 
 
US takkede Per for hans trofasthed. 
 
SE oplæste et skrift med ”M-minder” fra sin tid i rådet. 

 
 
 

 
Med venlig hilsen 

p.v.a. 
Ulla Skaarenborg 

 
Peter Harring Boll 

referent 


