
 

 

Til                  26 juni 2015 

medlemmer af Aarhus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng 

og medarbejderrepræsentanten 

 

REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag,  

den 18. juni 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. 

 

Til stede: Peter Harring Boll, Ulla Skaarenborg, Inge Fogsgaard Degn, Solveig Eden, Poul 

Henning Bartholin, Sabine Bech-Hansen, Troels Rønsholdt, Nanna Behrens, Winni Hauge, 

Tina Brixtofte Andersen, Ilse Winther-Rasmussen, kirkeværge Søren Bo Jensen og 

medarbejderrepræsentant Per Mathiassen 

Fraværende med afbud: Sonja Nyborg Therkelsen, Henrik Grøndal Lund og Henrik 

Skovgaard-Petersen  

Fraværende uden afbud: Eigil Vestergaard 

Referent: Karin Nyrup Granlie 

 

Dagsorden 

(B) = beslutningspunkt 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden bad om, at pkt. 4 bliver behandlet på et lukket 

møde efter det ordinære møde. Herefter blev dagsorde-

nen godkendt. 

2.   Godkendelse og underskrift af 

protokollen 

Protokollen fra menighedsrådsmødet den 21. maj blev 

godkendt og underskrevet. 

3.  (B) Kirkecare 
Kirkecare er en slags folkekirkelige 
”Natteravne”. Henvendelse fra 
Folkekirkesamvirket om menighedsrådet 
kunne være interesseret at indgå i et 
samarbejde i Aarhus Midtby  
(Bilag) 

Menighedsrådet drøftede projektet. Peter Boll lagde vægt 

på, at de frivillige, der skal gå rundt i byens natteliv, ikke 

skal missionere overfor de unge. Projektet konkretiserer 

den vedtagne vision om diakoni. Nanna Behrens er 

betænkelig ved at skulle udvælge ”natteravne” – hvem 

skal beslutte, hvilke personer der egner sig til opgaven. 

Rådet vil gerne følge med i, hvordan projektet udvikler sig, 

inden rådet eventuelt vil engagere sig yderligere.       

4.  (B) Den fremtidige brug af de ledige 

lokaler på 1. sal 
Bilag følger 

Punktet behandles på et lukket møde umiddelbart efter 

det ordinære møde.      

5.  (B) Tidsplan og finansiering af 

lydanlæg   

Lydanlægget er på budgettet i 2016. Som normalt over-



 føres ligningen med 1/12 hver måned. Menighedsrådet 

besluttede at rette henvendelse til provstiudvalget om en 

afklaring af finansieringen af lydanlægget. 

6.  (B) Ansøgning om økonomisk støtte 

til projekt ”Lyt til danske salmer” 

(salmedatabase) 
Bilag fra sidste møde   

Vi har modtaget en ansøgning om dette projekt tidligere. 

Poul Henning Bartholin nævnede, at på nuværende 

tidspunkt har vi så rigeligt brug for pengene selv. PB 

ønsker, at menighedsrådet på et tidspunkt drøfter, hvilke 

formål der vil kunne ydes tilskud til. 

Den modtagne ansøgning imødekommes ikke.    

7.  (B) Ansøgning om økonomisk støtte 

til projekt ”Syng Nyt”  

(salmedatabase)  
Bilag fra sidste møde 

 Ansøgningen imødekommes ikke. 

8.   Meddelelser fra: 

 
a. Kirkeværge 

Søren Bo Jensen meddelte, at der i mange år har været 

talt om en flugtvej fra det store orgel. Der er nu blevet 

fremstillet en rebstige med metaltrin.  

 b. Kontaktpersoner Winni Hauge oplyste, der har været holdt medarbejder-

møde den 11. juni. 

 c. Kasserer Kassereren var ikke til stede.  

 d. Udvalg Ulla Skaarenborg orienterede fra arbejdsmiljøsektionen: 

Der bliver foretaget sikkerhedsrundering i efteråret. Der  

foretages arbejdsmiljødrøftelse og APV i oktober. Mus i 

begyndelse af 2016.  

 e. Præsterne Intet      

 f. Børnehaven Solveig Eden oplyste, at man i børnehavens bestyrelse 

har besluttet at fravælge opsætning af en hjertestarter.      

 g. Skt. Clemens drengekor  SBJ oplyste, drengekoret har medvirket ved forskellige 

koncerter. Planlægning af en tur til Færøerne til næste 

sommer er i gang.  

  h. Sangkraft PHB oplyste, at der i domkirken har været holdt koncert 

med et kæmpekor.     

Mads Bille, Herning har modtaget en stor donation til 

Sangkraft og til Sangens Hus i Herning.  

  i. formanden PB nævnede, at budgetsamrådet den 8. juni vedtog  den 

plan udarbejdet af provstiets visionsudvalg om arbejdet 

med diakoni/ensomhed og den kreative klasse/byens puls 



og nye borgere. Desuden blev vedtægterne for den nye 

Kirkeskole vedtaget. 

PB gjorde opmærksom på Folkekirkens Ungdomskors 

Landstævne, som finder sted i Aarhus. Der holdes en 

koncert med stævnets deltagere i Aarhus domkirke den 4. 

juli kl. 12. 

Takkekort fra Bodil Thodberg for en buket sendt til 

Christian Thodberg. 

Takkekort fra Karin Nyrup Granlie for gave i anledning af 

rund fødselsdag. 

Kirkestafetten løber igen denne sommer. Den 14. juli 

kommer stafetten til domkirken. Knud Svendsen fortæller 

om altertavlen. Mette Birk fortæller om arbejdet som ga-

depræst, Sabine Bech-Hansen fortæller om at være 

præst ved domkirken og PB vil fortælle om menigheds-

rådsarbejdet. SBJ køber ind til traktementet i kirken. US 

vil gerne hjælpe, hvis det bliver nødvendigt.  

9.  Eventuelt Troels Rønsholdt spurgte, om budgettet kommer på 

dagsordenen til næste møde. Han vil gerne, at der afsæt-

tes disponible beløb til præsterne og udvalgene. PB næv- 

nede, at det endelige budget skal vedtages inden 1. sep-

tember, men at budgettet faktisk er udarbejdet og god-

kendt.  

Per Matthiassen spurgte, hvordan det ser ud med  DHL-

stafetten. PB nævnede, at domkirken sikkert ikke deltager 

i år. Dels er tidsfristen for tilmelding overskredet, dels er 

der mange andre aktiviteter i august og september og 

derudover er der lige nu behov for at holde lidt igen med 

udgifterne.  

12.  Næste møde Næste ordinære møde finder sted den 20. august kl. 19 i 

Kannikegade 12  1.  

 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 

Peter Harring Boll 
 
 

Karin Nyrup Granlie 
Kordegn 


