
 Aarhus, den 24/8 2017 

 us/pb 

Referat fra møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

17. august 2017 

 

Til stede: Hanne Mott, Henrik Grøndal Lund, Ida Madsen (medarbejderrepræsentant), Karte G 

Dyrholm, Kim Sundbøll, Mads Munch, Natasja Tillema Rasmussen, Paw Ankjær, Peter Harring 

Boll (PB), Poul Henning Bartholin (PHB), Sonja Nyborg Therkelsen, Søren Bo Jensen, Troels 

Rønsholdt, Ulla Skaarenborg 

 

Afbud fra Sabine, Winni, Anders, Tina, Niels Peder. 

 

Dagsorden  

(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

2.  (B) Godkendelse og 

underskrift af 

protokollen 

Godkendt og underskrevet 

3.   Referat fra FU-

mødet 8.8. 
 

Referat var rundsendt. 

Ulla mindede om diverse datoer: Møde med Lukas sogns 
menighedsråd 11/9, Folkekirkemødet 26/8 og visionsdagen 
18/11 kl. 9.30 – 13.30. 
  

4.  (B) Godkendelse af 

endelig budget 

2018 

Sonja orienterede. 
Bilag var rundsendt. 
 
Menighedsrådet godkendte det endelige budget for 2018. 
 

Aarhus Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 39752018, Budget 
2018, 
Endelig budget afleveret d. 11-08-2017 08.46. 
 

5.  (B) 

Godkendelse af 

kvartalsrapport 

Sonja fremlagde. 
 
Bilag var rundsendt. 
 
Der er ingen større uventede udgifter, så det forventes, at vi 
kan slutte året uden underskud. 
 
Kvartalsrapporten godkendt. 



6.  (B) 

Vedtægter for 

kontaktpersoner, 

kasserer, 

bygningsudvalg og 

kirkeværge 

Orientering ved Ulla. 
Bilag var rundsendt. 
 
Der er ikke lagt op til ændringer i vedtægterne, men 
formandens intention med punktet har været, at alle 
nuværende MR-medlemmer skulle læse dem for at kende til 
de forskellige opgaver. 
 
Vedtægterne for kontaktpersoner, kasserer, bygningsudvalg 
og kirkeværge godkendt. 

7.   Valg til 

provstiudvalg og 

stiftsråd 

Bilag var medsendt vedr. orienteringsmøde om valg til 
provstiudvalget. 
 

Orientering ved PHB angående provstiudvalgets opgave i 
samarbejde med de enkelte sogne vedrørende forskellige 
projekter - samt hvilke samarbejder, der for øjeblikket er i 
gang i vores provsti: Regnskabskontor, fælles 
kommunikationsordning og skole/kirke-samarbejde(alle 
Aarhus-provstier) og fokus på det sociale/diakonale i 
sognene. 
 
Stiftsrådet består af repræsentanter fra hvert provsti med 
både præster og menighedsrådsmedlemmer. Stiftsmidlerne 
forvaltes gennem stiftsrådene, og man arbejder med 
forskellige projekter i samarbejde med biskoppen. 
 
På orienteringsmødet d. 28/8 vil der sandsynligvis 
efterfølgende blive valgt et provstiudvalg. 
 
Vi drøftede forskellige kandidatmuligheder og flere 
tilkendegav, at de vil deltage i mødet. 

8.   

Befolkningssamme

nsætningen i 

Domsognet og 

Domprovstiet 

PHB orienterede og omdelte en beskrivelse af 
befolkningssammensætningen i Domprovstiet, som har en 
vis lighed med domsognets befolkningssammensætning. 
Dvs. at aldersgruppen 20-35-årige er stærkt 
overrepræsenteret sammenlignet med landsgennemsnittet. 
På Aarhus Ø ser man en del over-60-årige flytte ind, men 
også unge og unge familier. Der er forholdsvis mange 0-2-
årige børn, men tendensen er, at familierne flytter, 
efterhånden som børnene bliver større. Rapporten viser bl.a. 
også, at der bor mange enlige og forholdsvis mange med 
lav indkomst (sandsynligvis studerende).  
Hvis man fremskriver dåbstallene vil der om få år være langt 
færre folkekirkemedlemmer, hvilket vil have stor negativ 
betydning for folkekirkens økonomi. Grundet tilflytningen til 
Aarhus i disse år er domprovstiet det eneste provsti i 
Danmark, der har en netto-fremgang blandt 
folkekirkemedlemmer. Andre steder har man fx 
dåbsprocenter på 25. 
 

HLU foreslog en undersøgelse eller sogneanalyse af 
befolkningen på Aarhus Ø, som er i en stor udvikling. 

HM: Lad os bruge de analyser, der kommer fra kommunen, 
som følger udviklingen tæt i disse år.  

US: Foreslog, at vi beder om tal fra kommunen til det formål. 

PH: Vil gerne kontakte kommunen og høre, om det er en 
mulighed 



 
Det blev aftalt, at dette punkt tages op igen, når der er 
skaffet flere opdaterede tal. 
 
Vi drøftede udbygning andre steder i byen samt, hvor 
sognegrænserne går. 
 

KS: Man må ikke glemme, at folk der melder sig ud, ikke 
kun gør det af utilfredshed - men nogen også fordi de har en 
dårlig økonomi. 

9.   Meddelelser fra:  

 

a. Kirkeværge 

Kannikegade 1. sal er næsten færdigindrettet. 
 
Der har været afholdt generalforsamling i husets 
ejerforening. 
 
 

 b. Kontaktperson Intet 

 c. Kasserer Intet 

 

d. Udvalg 

TR mindede om studieturen d. 16/9 til Ribe og omegn, hvor 
alle menighedsrådsmedlemmer er inviterede. 
 
 

 

e. Præsterne 

Mette Birk (gadepræst) er tilbage fra barselsorlov d. 9/9. 
 
Der vil blive oprettet et ekstraordinært vinterherberg i byen, 
som forskellige organisationer står bag. Domprovstiet er 
gennem PHB med i samarbejdet. Der bliver brug for frivillige 
i nattetimerne. Kender vi nogen? 
 
Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter har i projektet 
”Kirken i Byen” særlig fokus på Aarhus Ø, hvor man bl.a. vil 
undersøge befolkningens forventninger til folkekirken. 
 
HLU: Opfordrede til at man læser om reformations-jubilæet 
på vores hjemmeside eller folkeuniversitetet. HLU vil gerne 
informere mere på næste møde. 

 f. Børnehaven Intet 

 g. Sct. Clemens 
drengekor  

Intet 

 

h. Sangkraft 

PHB: Havde et kæmpekor med børn fra mange skoler til 
koncert i domkirken lige før sommerferien. Arrangementet 
kan varmt anbefales. 
Sangkraft har fået ny leder. 

 i. UngK Intet 

 

j. Formanden 

MR har modtaget takkekort for buket i anledning af Inger 
Lindgaards begravelse. 
 
PH og Ulla deltog i mødet 15/9 om forsøgsordninger med 
samarbejder i folkekirken. US anser ikke de forskellige 



muligheder som relevante for vores sogn eller 
menighedsråd. Hun nævnte i stedet muligheden for en 
fælles personalekonsulent på det juridiske område som 
noget, der kunne være interessant at arbejde videre med. 
 
Kirkefondets konference om ”at være kirke i en by i 
udvikling” d. 11/11 i København. Flere var interesserede i at 
deltage: Kim, Mads, Natasja, Peter, PH og evt. Henrik. 
 
Orienterede om højhusbyggeri (Lighthouse), som stiftet har 
gjort indsigelse imod. Domsognet har støttet stiftets 
udtalelse. 
Drøftelse om byens højhusbyggeri. 
 
Vedrørende diakoniprojektet i samarbejde med Lukas sogn: 
På næste møde bør der nedsættes en lille 
baggrundsgruppe, der kan bakke op om projektet. Det kan 
evt. afløse det nuværende diakoniudvalg. 

10.  Eventuelt HM nævnte oplevelse med fotografering under dåb og 
nadver til højmesserne, hvilket kan være meget 
ødelæggende for andres oplevelse af gudstjenesten. Vi 
drøftede problematikken og hvordan vi i kirken kan gå det i 

møde. SBJ foreslog, at skiltet, der omhandler fotografering i 
kirken bliver erstattet af et nyt. 
 

TR nævnte også turister til onsdagsgudstjenester som et 
meget forstyrrende element.  

IM: Hvis kirketjeneren skal kunne stoppe dette, skal man stå 
i våbenhuset, og det er ikke altid muligt af hensyn til 
gudstjenestens gennemførelse. Måske skal formuleringen 
på skiltet udenfor kirken ændres. 

US vil snakke med kordegne, kirketjenere og vikarer om 
problematikken. 

TR foreslog, at vi tager krydstogterne op igen til foråret 
 

SNT: Domkirkekonvent d 8/11. Få tilmeldte fra de øvrige 
domsogne indtil nu. Der vil senere blive bedt om tilmelding 
fra Aarhus Domsogn. 
 

SNT: Krydstogtskibe: 10/9 kommer der et stort 
krydstogtskib, hvordan tager vi hensyn til gudstjenesterne? 

Det blev drøftet at lukke en dør i en af fløjene. HLU foreslog 
et skilt, hvor der står, at der ikke er adgang under 
gudstjenesterne. 

SBJ: Vi kan vælge kun at have hoveddøren åben eller have 

vagter ved sidedørene. IM vil sørge for det. 
 

IM: Mindede om, at det er aftalt, at der skal være et 
meddelelsespunkt fra personalet. US sætter det på. 
 

HM: Flere har efterlyst skriftemålet inden 17-gudstjenesten 
igen. PHB vil gerne tage det op med præster og 
menighedsråd på et senere tidspunkt. 

 
 


