
Referat fra ordinært møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd 

23. februar 2017 

 

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

Sundbøll, Mads Munch, Natasja Tillema Rasmussen, Niels Peder Gejel, Peter Harring Boll (PB), 

Sonja Nyborg Therkelsen, Tina B Andersen, Troels Rønsholdt, Ulla Skaarenborg, Winni Hauge 

 

Afbud fra: Karte Dyrholm, Poul Henning Bartholin, Søren Bo Jensen, Paw Ankjær, Anders Viborg (i 

Nanna Behrens’ orlov), Sabine Bech-Hansen. 

 

Dagsorden  

(B) = beslutningspunkt 

1.  (B) Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsordenen godkendt. 

2.  (B) Godkendelse og 

underskrift af 

protokollen 

TR udtrykte utilfredshed med gengivelsen af hans egne 
meninger om processen op til Befri Gudstjenesten. Den 
uenighed, der var til mødet, kommer ikke ordentligt til udtryk i 
protokollen. 
 
Dette blev taget til efterretning, og formanden noterede, at der 
ønskes en principiel drøftelse af referaternes form på et 
senere møde. 

3.   Referat fra FU-

mødet 14.2. 

Bilag var udsendt. 

4.   Orientering om 

budgetforløb 

Efter møder med medarbejderne og et ekstraordinært møde i 
menighedsrådet d. 8/3 kl. 16 vil formand og kasserer 
udarbejde et udkast til budget, som kommer op til de 
ordinære MR-møder i marts og april. 

5.  (B) Regnskabsinstruks 

underskrives 

Sonja orienterede og instruksen blev underskrevet. 

6.   Evaluering af 

Ungdomskirken 

Orientering ved PB. 
I løbet af 2017 blev konsulentvirksomheden Evidentia bedt 
om at foretage en evaluering af UngKs virke. Deres rapport 
var færdig i efteråret og medførte, at provstiernes 
budgetudvalg vedtog en forlængelse af forsøget med 
ungdomskirke til juni 2018. Inden da skal der ske en endelig 
beslutning om ungdomskirkens fremtid – evt. som en 
permanentgørelse – i de fire provstier. 
 
Samtidig har man opstillet nogle forventninger til de 
kommende 1½ års arbejde i UngK, bl.a. en øget vægtlægning 
på og samarbejde med udvalgte sogne i forskellige provstier. 
For at støtte bestyrelsen og sikre en god kommunikation 
mellem bestyrelse og budgetudvalg er Poul Henning Bartholin 
indtrådt i bestyrelsen fra januar 2017. 
 
Rapporten fra Evidentia vil blive rundsendt til MR. 



7.  (B) Diakonal, social 

medarbejder på 

tværs af 

midtbysognene 

Ulla Skaarenborg ønskede tilladelse til at indgå i drøftelse 
med andre sogne i midtbyen om en fælles diakonal/social 
sogneindsats – som en opstart Skt. Lukas og Domsognet.  
Provstiet målretter puljemidler fra 2018 til denne indsats.  
 
Efter nogle samtaler med Aarhus kommune har man fået 
forslag til arbejdet med tre områder: 

1. beskæftigelse i kortere eller længere forløb af 
  f.eks. flygtninge i sognene 

2. besøgstjeneste hos misbrugere 
3. indsats på lokalcentrene 

 
Der er aftalt nyt møde ultimo marts mellem social- og 
beskæftigelses rådmanden og biskop og stiftets provster med 
henblik på yderligere drøftelser og afklaring af ønsker til 
Folkekirkens indsats. 
  
Puljemidlerne skal søges senest 15. maj, så der skal tages 
beslutning på april-mødet. Ulla vil derfor i første omgang bede 
om rådets opbakning til at indgå i drøftelserne med 
formanden fra Skt. Lukas og vil vende tilbage til rådet med en 
mere detaljeret plan. 
 
KS: Vi vil stå os godt til at indgå i sådan et arbejde. Visse 
medier har meget øje på, hvad folkekirkens penge bliver brugt 
til, og om det kun er til finkulturelle arrangementer.  
NPG: Det er en god idé. Man skal være opmærksom på, at 
der skal være klare retningslinjer for, hvordan det skal foregå, 
hvis man giver opgaver eller beskæftigelse til udsatte 
mennesker som fx flygtninge. 
US: Hvis beskæftigelse i sognene bliver et indsatsområde, 
skal der være en person, som kan støtte sådan et forløb, så 
det ikke er en belastning for en af vores medarbejdere. 
TBA: Vi har faktisk erfaringer fra kirken med folk i 
samfundstjeneste, og det fungerede fint. 
WH: Vi får jævnligt henvendelser om at tage folk i jobtræning, 
men det kan vi desværre ikke gøre lige nu. 
HLU: Den diakonale indsats er vigtig, dette er blot en af 
mange muligheder for at gøre noget. 
PB: Det er vigtigt ikke at konkurrere med eksisterende tilbud 
på det sociale område. Jeg håber, man kan gøre noget i den 
gråzone mellem de allersvageste i midtbyen og dem, der 
klarer sig fint. Og det er vigtigt at inddrage præster i 
forarbejdet. 
HLU: Illegale indvandrere, som man fx møder som præst, er 
et stort dilemma, for man har ingen steder at sende dem hen, 
og jeg kan eller må ikke hjælpe dem. Det er sandsynligvis en 
problematik, der vil fortsætte. 
Mads Munch vil gerne deltage i en indsats, hvis der bliver sat 
noget i gang  
TBA: Det skal være en stabil hjælp. 
US pointerede, at det ikke er en provsti-ansættelse, men en 
ansættelse i sognene. 
 
MR skal træffe beslutning på april-mødet. 
 



8.  (B) Medlemskab af 

Menighedsrådsfore

ningen 

US ønskede en tilkendegivelse om medlemsskabet af det nye 
menighedsråd. 
 
HM: Opfordrede os til at vi bibeholdt medlemsskabet og fandt 
det vigtigt at støtte op om fællesskabet 
WH: Jeg har et par gange oplevet, at de ikke kunne hjælpe 
mig som kontaktperson med nogle konkrete oplysninger. 
MM: Vi burde prøve at finde ud af, hvad vi kan få ud af 
foreningen. 
HM: Der er andre kirker, der har haft rigtig god brug af dem. 
PB: Landsforeningen deltager også i projekter på landsplan 
sammen med andre organisationer. 
KS: De er høringsberettigede over for kirkeministeriet som 
vores interesseorganisation. Det er godt at have en 
interesseorganisation. 
  
For stemte: US, MM, KS, TBA, TR, NPG, NTR, SNT, HL, HM, 
PB 
Imod: TR 
Stemte ikke: WH 

9.  (B) 

Revideret lokaleleje 

Regulativ for leje af salen er revideret med en forhøjet leje på 
grund af behovet for ekstra rengøring. 
Bilag var udsendt. 
 
Godkendt. 

10.  (B) 
Valg af 

bestyrelsesmedlem 

og suppleant til 

børnehaven 

Hanne ønsker at blive suppleant og Paw bestyrelses-medlem. 
Dette blev godkendt. Natasja orienterede om ændringer 
i vedtægter og forretningsorden, så børnehavens 
bestyrelsesformand ikke nødvendigvis skal være 
repræsentant for domsognets MR. 

11.   Meddelelser fra:  

 a. Kirkeværge  

 b. Kontaktperson Der er snart medarbejderudviklingssamtaler. 

 
c. Kasserer 

Har afholdt budgetsamtaler med de ansatte sammen med 
formanden. Der er mange gode ønsker. 

 

d. Udvalg 

Formidlingsudvalg: 3 nye rundvisninger i domkirken i den 
kommende tid. Denne gang ved fyraftenstid. Se kommende 
flyers. 16/3, 23/3, 20/4. 
 
Studietursudvalget: Uddelte folder for studieturen d. 16/9. 
Tilmelding d. 1/8. 
 
PB: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 12.marts. Alle 
opfordres til at deltage. 
 
NTR: Aktivitetsudvalget har konstitueret sig med NTR som 
formand. Der er gang i overvejelser for fremtiden. Der er 
udsendt referat. 
 



 

e. Præsterne 

HGL: Orienterede om ”rethink reformation”-projektet, som 
foregår løbende i Kulturhovedstadsåret. Arrangeret i 
samarbejde med Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet, 
Katedralskolen og Aarhus Teater. 
Der bliver brugt mange kræfter blandt medarbejderne på 
dette projekt. 
På april-mødet vil vi kunne møde repræsentanter for vores 
samarbejdspartnere. 
Der blev omdelt et program for arrangementerne. 

 f. Børnehaven i.a.b. 

 g. Sct. Clemens 
drengekor  

i.a.b. 

 h. Sangkraft i.a.b. 

 i. UngK i.a.b. 

 

j. Formanden 

DR har henvendt sig og bedt om at måtte optage 
nytårsgudstjeneste, som optages d. 18. december. Kirken må 
gerne være fyldt den aften. 
 
Der udsendes snarligt invitation til Andersens fødselsdag d. 
30/3 kl. 8.45. 
 
Skole/kirke-samarbejdet har tidligere udstillet Esbjerg-
evangeliet i kor-rundgangen, og har fået lov til at gøre det 
igen i uge 47-48. De har i den forbindelse lovet at invitere til 
en fremvisning af billedtæppet. 
 
Biskop HWP vil gerne besøge menighedsrådet og vi vil 
invitere ham i 2018. HLU foreslår, at det godt kunne blive 
tidligere. 
 
Kommunikationsordningen i provstiet er blevet evalueret og 
udsendt. Kommunikationsudvalget i domsognet skal huske at 
drøfte, hvordan vi kan bruge medarbejderen i en ny medie-
strategi. 
 
Kurser i provstiet for menighedsrådsmedlemmer - se udsendt 
folder. 

12  Eventuelt  

 
 
Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12. 

 
Peter Harring Boll/Ulla Skaarenborg 


