
 

Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd, 

kirkeværge og medarbejderrepræsentanten                              Aarhus d.  25. september 2014 

 pb/ehp 

Referat af menighedsrådsmødet 

torsdag d. 18. september 2014 

 

Tilstede: Peter Boll, Winni Hauge, Ulla Skaarenborg, Henrik Skovgaard-Petersen, Solveig 

Eden, Inge Fogsgaard, Marie Munk Hyldgaard, Nanna Behrens, Troels Rønsholdt, Sonja 

Nyborg Therkelsen, Per Mathiassen, Tina Brixtofte Andersen, Sabine Bech-Hansen, Poul 

Henning Bartholin, Søren Bo Jensen  

 

Fraværende med afbud: Elisabeth Hartlev, Henrik Grøndal Lund, Eigil Vestergaard 

 

Dagsorden 
(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt 

2.  (B) Godkendelse og underskrift 
af protokollen 

Pkt. 7: Eigil Vestergaard tilføjet som medlem af 

gruppen. Ellers godkendt. 

3.   Orientering om folkekirke-
samvirket 
v/ sekretariatsleder Flemming Lin-
deløf Rasmussen 

Flemming Lindeløf fortalte om arbejdet med 
Folkekirkesamvirke med vægt på sorggrupper 
for efterladte, og om, hvordan der arbejdes med 
at kvalificere frivillige til at varetage arbejdet. Har 
bl.a. samarbejde med Klostercaféen om aktivite-
ter for ældre mænd, der er blevet alene potenti-
elt ensomme. Der er desuden indgået part-
nerskab med Kirkens Korshær (prep-kurser for 
at begrænse antallet af skilsmisser) og med FOF 
Aarhus (netværk for pårørende til 
selvmordsramte). Frivillige rekrutteres bla. via 
kirkebladene. Søjlesogn PHB forklarede defini-
tionen på et søjlesogn: et sogn i hvert provsti får 
tildelt en del af de midler, der hvert år tilføres – 
for på den måde at få en lokal forankring. Dom-
sognet er søjlesogn i Folkekirkesamvirket. 
 

4.  (B) Forelæggelse og godkendel-
se af revisionsprotokollat for 
årsregnskab 2013 

Protokollatet godkendes, idet vi bemærker, at 

det indestående der henvises til, er en ophob-

ning af indestående midler til køb og renovering 

af sognegården. 



5.  (B) Ansøgning til provstiudval-
get om midler til dækning af: 

- rådighedsbeløb for syge-
huspræst Steen Bonde 
Christensen 

- uventede udgifter i.f.m. 
ombygning af Kannikegade 
12. 

MR vedtog, at der ansøges om midler til dæk-

ning af uforudsete udgifter ifm. ombygning af 

K12 – (brand- og flugtsikring 1. og 3. sal) enten 

fra 5 % -midlerne eller ved at bruge af oversky-

dende provenue fra salget af Skolegade 15-17. 

Den samlede udgift vil ca. beløbe sig til 100.000 

kr. Desuden vedtog MR at ansøge provstiudval-

get om rådighedsbeløb til sygehuspræst Steen 

Bonde Christensen på op til 15.000 kr. 

6.    

Sognemedhjælper-puljen 
Forslag og drøftelse af nye initiativer 

Brainstorm over, hvad midlerne i sognemed-

hjælperpuljen kan bruges til: PHB: deltidsansæt-

telse af projektmedarbejder til integration af nye 

tilflyttere til Aarhus Ø. IFD: Udvide hjælpen i K12 

til det stigende antal aktiviteter i huset. US: Pro-

duktion af videoer om stof fra kirken formidlet af 

præsterne. 

Drøftelserne fortsættes på et kommende møde. 

7.   

Domsognets deltagelse i 
forskellige netværk i Aarhus 
Midtby 

PHB opsummerede fra sidst. Indstilling fra ud-

valget kommer til oktobermødet. US: hvordan 

griber vi det an i praksis? PHB: Enhver i MR eller 

en ansat kan deltage i fx netværksmøder. PB: 

netværkstanken skal være det bærende, ikke 

nødvendigvis at have medindflydelse. PHB: Fx 

v. Aarhus Erhverv kan vi søge midler til at an-

noncere. Vigtigt for Domkirken at være synlig.  

8.  (B) 

Udvalgenes opgaver og 
kompetence 
Fortsættelse fra tidligere på året 
(Bilag uddeles på mødet) 

Aktivitetsudvalget: godkendt 

Udvalg til formidling af domkirken/Forlags- og 

museumsudvalg: Der tilføjes i sidste afsnit: ’.. 

Der fremlægges og godkendes! PB skriver ind-

ledning, der definerer rammerne for udvalgene 

og forhold mellem udvalg og menighedsråd. 

PHB: store ændringer / nye initiativer skal god-

kendes i MR. WH: Vigtigt at udvalgene fortsat 

kan inspirere MR. HSP: Finde balance i f. t., 

hvad der skal besluttes af MR og hvad udvalge-

ne kan beslutte selv.  

 



9.   

Fremtidens studieture i 
domsognet 
Oplæg fra udvalget 

TR: På baggrund af ringe tilslutning til den tradi-

tionsrige studietur afskaffes den. I stedet fore-

slås et årligt arrangement for de frivillige + evt. 

en udbygning af de ansattes årlige ekskursion. 

Desuden vil der fortsat blive arrangeret sogne-

rejser til udlandet som den til Estland. 

US: Vigtigt at bibeholde og prioritere fællesska-

bet med de frivillige. Gerne mindre arrangement 

end en heldagstur, men et arrangement, der 

omfatter MR, ansatte og frivillige. Fællesskabet 

er en vigtig faktor, og menighedsrådets påskøn-

nelse er værdifuld for de frivillige PB: Det er vig-

tigt at vi finder en form på et arrangement, hvor 

alle bliver inviteret. US: Ift. til sognerejsen kan 

det økonomisk være vanskeligt for nogle at prio-

ritere at rejse med. 

Udvalget arbejder videre med forslaget om et 

anderledes koncept for en ekskursion med ud-

gangspunkt i frivilliggruppen og MR. På næste 

medarbejdermøde bør drøftes, hvad medarbej-

derne kunne tænke sig at sætte i stedet for den 

hidtidige studietur. 

10.  (B) Ansøgning fra folkekirke-
samvirket. 
Man ønsker støtte til bespisning af 
frivillige medhjælpere til ”søndags-
senior-frokost”. 

Menighedsrådet imødekommer ikke ansøgnin-

gen. PB svarer, at en evt. bevilling vil afhænge 

af de fortsatte drøftelser om diakoni. 

11.  (B) 

Ansøgning om udtrædelse af 
menighedsrådet 

Menighedsrådet imødekommer Elisabeth Hart-

levs ansøgning om udtrædelse og indkalder i 

stedet Ilse Winther Rasmussen som fast med-

lem af menighedsrådet. 

12.   Meddelelser fra:  

 

a. Kirkeværge 

SBJ orienterede om lydanlægget. 

Der er givet grønt lys fra brandvæsenet til at 

sætte dobbeltdør op mellem Carstens kontor og 

korsalen. Derimod forventes der ikke dispensati-

on for at kunne lade glaspartierne mod gardero-

ben ved mødesalen forblive, som de er nu. 



 
b. Kontaktperson 

WH: Medarbejder-MUS i perioden 20. oktober – 

6. november. 

 c. Kasserer Regnskabskontorets kvartalsrapport godkendt. 

 

d. Udvalg 

IF: kritiserede arbejdsprocessen i udvalget for 

’Lysets Rum’ i sommerens løb. 

 

US: Sikkerhedsrundering i kirken og i Kannike-

gade gennemført. Drøftelse af arbejdsmiljø d. 6. 

oktober. 

 e. Præsterne  

 
f. Børnehaven 

SE: Siden sidst har deltaget i en vellykket høst-

fest i børnehaven + et bestyrelsesmøde 

 g. Sct. Clemens Drengekor   

 
h. Sangkraft 

LJL har søgt og fået orlov fra Sangkraft. Lise 

Larsen er ansat i hendes sted.  

 

i. formanden 

Pga. fejl i den digitale arbejdsplads er der i en 

periode ikke blevet sendt adviser til MR om post. 

Derfor en opfordring til MR om at sørge for at 

læse posten. 

 

Programlægning til provstikonvent indledes med 

byvandring. MR opfordres til at deltage. 

 

Menighedsrådet skal fremover disponere over 

lokalet i hjørnet ved siden af Henrik Lunds kon-

tor, og det skal derfor kunne bookes af MR-

medlemmer i den elektroniske kalender. Andre 

lokaler skal bookes via kirkekontoret. 

12.  Eventuelt  

13.  Næste møde 23.oktober 2014 

 
 
 


