
 

 

 

Til                 18. september 2015 

medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/japc 

og medarbejderrepræsentanten 

 

REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag,  

den 17. september 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12, 1. 

 

Til stede: Peter Harring Boll, Ulla Skaarenborg, Sonja Nyborg Therkelsen, Solveig Eden, Poul 

Henning Bartholin, Henrik Grøndal Lund, Sabine Bech-Hansen, Eigil Vestergaard, Nanna 

Behrens, Winni Hauge, Tina Brixtofte Andersen, Ilse Winther-Rasmussen, Troels Rønsholdt, 

kirkeværge Søren Bo Jensen og medarbejderrepræsentant Per Mathiassen 

 

Fraværende med afbud: Henrik Skovgaard-Petersen og Inge Fogsgaard Degn 

Referent: Jannie Platz Christensen 

 

Dagsorden 

(B) = beslutningspunkt 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Peter Boll ønskede punkt 8 udsat til næste møde. 

Herefter blev dagsorden godkendt. 

2.   Godkendelse og underskrift af 

protokollen 

Protokollen fra menighedsrådsmødet den 20.august blev 

godkendt og underskrevet. Det tilføjedes 

beslutningsprotokollen, at Inge Fogsgaard Degn stemte 

for punkt 7 ved MR-mødet 20.08. 

3.   Opgaver i menighedsrådet i det 

kommende år 

 

PB gav følgende status på initiativer i denne 

menighedsrådsperiode: 

Vedr. bygninger 

Oplæg til glasvindfang: Bygningsudvalget kommer med 

oplæg til MR 

Vendbare bænke eller alternativ løsning: 

Bygningsudvalget kommer med oplæg til MR 

Knirkende gulve ved kannikestolene: Bygningsudvalget 

drøfter problematikken 

Stillerum/Lysets rum: Små tiltag drøftes og besluttes 

løbende. Ulla Skaarenborg er tovholder. 



Indretning af kirkens forskellige rum: Ingen nye initiativer 

nødvendigvis – nyt mobilt lydanlæg giver flere muligheder. 

Internt 

Holdbar personalesituation: Beregninger og drøftelser 

foregår i efteråret 2015 (ved kontaktpersoner, kasserer og 

formand) til beslutning i MR 

Rekruttering til menighedsrådet 2016: Primo 2016 sættes 

gang i arbejdet med en intern liste med potentielle 

kandidater. Det skønnes nødvendigt at spørge konkrete 

personer. Der skal sandsynligvis være 14 valgte 

medlemmer i MR fremover grundet større 

befolkningsgrundlag. 

Udadtil – projekter/arrangementer 

Aarhus Ø: Udvalg nedsættes i efteråret 2015 (se punkt 5) 

Diakoni: MR drøfter løbende forslag og initiativer i visions-

oplægget fra et udvalg i provstiet. Domsognet har ikke 

ressourcer til nye initiativer. Eigil Vestergaard påpegede, 

at der i forvejen løses mange diakonale opgaver her i 

midtbyen i kommunalt regi og i forskellige organisationer, 

som vi ikke kan og skal konkurrere med. PB indførte, at vi 

kan supplere med mindre opgaver, og at konkrete forslag 

kan drøftes løbende i MR.  

2017: Se punkt 6 

Øvrige initiativer ( Ny i byen – Aarhus’ nye beboere, Gud-

to-go” – café-agtigt møde med religionen, Udstilling af 

messehageler) drøftes på næste MR-møde. 

4.  (B) Deltagelse i julekrybbe-projekt 
(Henvendelse fra projektgruppe – Bilag) 

MR besluttede at støtte projektet økonomisk med 1000,- 

kr. Derudover vil PB spørge Carsten Seyer-Hansen, om 

drengekoret har mulighed for at medvirke med indslag. 

Evt. mulighed for øvrige indslag tages der stilling til 

senere. 

5.  (B) Aarhus Ø 
Orientering – hvem følger udviklingen 
 
 

Poul Henning Bartholin orienterede (bl.a. fra et møde, 

han og PB har deltaget i med investor Rune Kilden m.fl.): 

Pier 4 udbygges snarligt med bl.a. forretninger, 

lokalcenter, teater og boliger (herunder også 

almennyttige). Det forventes, at ca. 8000 mennesker 

kommer til at bo på Aarhus Ø. Planerne ændrer sig dog 

undervejs, da de afhænger af investorer. 



Domkirken har mulighed for at leje/købe et såkaldt 

Badehus, der kan fungere som base for kirkelige 

aktiviteter, møder/café-aftener mm. Der er dog krav om, at 

min. én aktivitet skal afvikles om måneden for at råde 

over huset. 

Henrik Grøndal Lund påpegede vigtigheden af, at MR 

følger udviklingen på Aarhus Ø, så vi kan være parate og 

tage ansvaret for nye initiativer. 

I de hidtidige kontakter med Aarhus Kommune har 

initiativet skullet komme fra os.  

MR nedsatte et udvalg bestående af Nanna Behrens, 

Ilse Winther-Rasmussen, Henrik Grøndal Lund og 

Poul Henning Bartholin – til at følge udviklingen på 

Aarhus Ø og fremsætte konkrete forslag i MR. 

Solveig Eden gjorde opmærksom på bladet ”Havnen”, 

hvor man kan følge udviklingen. Desuden sendte HLU 

under mødet flg. link: www.debynaerehavnearealer.dk/ 

6.   Projekter i 

Kulturbyåret/reformationsjubilæ

et 2017 
Orientering 
  
 
 
 
 

 

HLU orienterede fra styregruppen bag Rethink 2017, hvor 

han sidder med Anne Marie Pahuus og Sten Tiedemann. 

Der arbejdes med mange forskellige projekter inden for 

undervisning og kristendomsformidling, der kan nå bredt 

ud. Der er stor interesse for at deltage blandt adspurgte 

foredragsholdere o.lign. Kommunen har givet tilsagn.om 

økonomisk støtte, og der arbejdes på at få flere 

bidragsydere. 

PHB orienterede om et stykke, der arbejdes med i 

samarbejde med kunstnerisk leder Julia Engberg. Stykket 

omhandler Martin Luthers anliggende og vil skildre 

reformationen, men set i et nutidigt lys. Det vil bestå i en 

vandring fra Store Torv og videre ind i Domkirken, og der 

er planer om en efterfølgende turné i regionen. 

7.  (B) Menighedsmøde 2015 
 

PB foreslår, at menighedsmødet afholdes i 

Landemodesalen - den 8. november efter højmessen. 

Sonja Nyborg Therkelsen vil sørge for sandwich. 

HLU opfordrede til, at der informeres grundigt om mødet, 

særligt også mhp. det kommende valg til MR 

8.  (B) Honorartakster i 

menighedsrådet 
 

Punktet blev udsat til næste møde 

 

https://post2010.kirkenettet.dk/owa/8114@sogn.dk/redir.aspx?C=CD44rz8mJk-GSZsMW85q_bfJIjCDxdIIXBaYisiVfiSa8Vj0NiFyyQwitnmWZP9yaeelhzzc1Y8.&URL=http%3a%2f%2fwww.debynaerehavnearealer.dk%2f


9.   Meddelelser fra: 

 
a. Kirkeværge 

 

Søren Bo Jensen nævnte, at borebillerne i Domkirken 

fortsat er en udfordring 

 b. Kontaktpersoner Intet 

 c. Kasserer Intet (Henrik Skovgaard-Petersen er fraværende med 

afbud) 

 d. Udvalg Arbejdsmiljøudvalget: US oplyste, at udvalget fremover vil 

satse på personlig kontakt til medarbejderne fremfor APV-

skemaer. Udvalget vil i uge 41 foretage en sikkerheds-

rondering. 

Bygningsudvalget: NB oplyste, at der arbejdes videre med 

oplæg om stole/bænke i kirken og glasvindfang. 

Oplægget forventes fremsat på MR-mødet i november. 

Gudstjenesteudvalget: US oplyste, at næste møde er 

udsat til januar 2017. 

Aktivitetsudvalget: US oplyste, at forårets aktiviteter snart 

skal planlægges. 

 e. Præsterne HLU ønskede på vegne af præsterne en pulje afsat med 

et disponibelt beløb til ”kreativ forkyndelse”. Dette tænktes 

anvendt til nye initiativer uden forudgående ansøgning. 

EV bakkede op om vigtigheden af dette. 

PB opfordrede til, at præsterne udarbejder en konkret 

ansøgning, som kan forelægges kasserer og MR.  

 f. Børnehaven Tina Brixtofte Andersen oplyste, at der fortsat arbejdes 

med ansættelse af ny leder. Stillingsopslag er undervejs. 

 g. Skt. Clemens drengekor  Intet 

  h. Sangkraft Intet 

  i. UngK PB orientererede: Lars Lindgrav Sørensen vender tilbage 

til sin stilling som sognepræst ved Tilst Kirke, og derfor 

bliver stillingen som ungdomspræst opslået. I den 

forbindelse er ønsket fra budgetudvalgets side, at UngK’s 

målgruppe bliver præciseret til de 20-25-årige. Der er en 

gruppe tilknyttet kirken, som den nye præst kan 

samarbejde med. PB forventer ikke, at Domsognets MR 

involveres på samme måde som sidst ved ansættelsen af 



den nye præst. 

Domsognets kirkekasse vil i 2016 få tilført 8,5 millioner til 

UngK. Beløbet stammer fra et overskud på den kirkelige 

ligning og er aftalt som en fast pris ved et kommende køb. 

Budgetudvalget (ved de fire provstiudvalg) tager 

beslutning om det videre forløb. 

Troels Rønsholdt bemærker, at MR bliver mere og mere 

involveret i UngK, og at dette efter hans mening ikke er 

ønskeligt. 

  k. Formanden PB orienterede om invitation til teater i Gruppe 38 for MR 

og ansatte. Desuden om konference i Kirkens Korshær.  

10.  Eventuelt IWR spurgte, om der var nyt om Bispetorv. Det er der ikke 

siden sidst. 

11.  Næste møde Næste ordinære møde finder sted den 22 oktober kl. 19 i 

Kannikegade 12  1.  

 
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 

Peter Harring Boll 
 
 

Jannie Platz Christensen 
Kordegn 


