Til

3. marts 2014

medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge

pb/kng

og medarbejderrepræsentanten

REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag,
den 20. februar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17.

Til stede: Peter Harring Boll, Sonja Nyborg Therkelsen, Ulla Skaarenborg, Henrik Lund, Henrik
Skovgaard-Pedersen, Poul Henning Bartholin, Inge Fogsgaard Degn, Elisabeth Hartlev, Eigil
Vestergaard, Winni Hauge, Tina B. Andersen, Steen Bonde, Ilse Winther-Rasmussen,
medarbejderrepræsentant Per Mathiassen og kirkeværge Søren Bo Jensen.

Fraværende med afbud: Solveig Eden, Troels Rønsholdt, Nanna Behrens og Sabine BechHansen. Marie Munk Hyldgaard har orlov, stedfortræder Ilse Winther-Rasmussen er indkaldt i
orlovsperioden.

Kristian Krogsøe og Carsten Seyer-Hansen deltog i den første del af mødet.

Referent: Karin Nyrup Granlie

Dagsorden
(B) = beslutningspunkt

1.

Godkendelse af dagsorden

Peter Boll meddelte, at pkt. 8 udsættes til et senere
møde.

2.

Godkendelse og underskrift af

PB meddelte, at Marie Munk Hyldgaard har orlov til og

protokollen

med juni og ikke kun i tre måneder, som er nævnt i protokollen.
Til pkt. 13 a: Deklarationen har fået en tilføjelse: Udgift til
at fjerne kommunale rør påhviler kommunen.
Protokollen fra menighedsrådsmødet den 19. januar blev
godkendt og underskrevet.

3.

Orientering om koncertprogram
i den kommende tid
v/Kristian Krogsøe og Carsten SeyerHansen

Carsten Seyer-Hansen indledte orienteringen om koncerter med at oplyse, at der i Domkirken arrangeres 35 –

40 koncerter årligt. I år 15 koncerter i foråret inden sommerkoncerterne begynder. CSH gennemgik det netop udkomne program. Kristian Krogsøe supplerede med oplysning om, at som udgangspunkt skal koncerterne finde
sted på onsdage kl. 17. Det har været tanken i forbindelse
med samarbejdet om fælles programmateriale med Musikhuset og Symfoniorkestret, at alle koncerterne skulle
finde sted på onsdage.
PB synes, det er et godt princip, at der er gratis koncerter.
Henrik Skovgaard-Petersen er enig i dette og er glad for
at det er lokale kræfter blandt koncertudøverne.
Henrik Grøndal Lund takkede for velvillighed til at arrangere en koncert med musik af Arvo Pärt, som et indlæg til
turen til Tallin. Desuden en tak til Sangkraft.
CSH orienterede efterfølgende om Skt. Clemens drengekor. De har netop været på den tilbagevendende hyttetur,
hvor der øves til korets årlige hovedprojekt – i år
Matthæus-passionen. Koret medvirker ved ca. 6 gudstjenester årligt. Der inviteres til ”drengekorets dag” lige før
sommerferien, hvor interesserede drenge kan følge en
øve eftermiddag. Ligeledes lige før sommerferien synger
drengekoret sommerkoncert. I 2014 bliver der ikke som
vanligt arrangeret en sommertur, da årets tur er korets rejse til Sydafrika. Koret skal der bl.a. opføre, sammen med
andre børn, Mozarts requiem. Koret skal medvirke i en
fredsmesse, hvor Desmond Tutu og Kjeld Holm også
medvirker.
Kantoriet er i øjeblikket, sammen med Aarhus Jazz
Orchestra, ved at indspille Jakob Buchanans requiem,
som blev uropført for et par år siden. Der inviteres til åben
prøve på indspilningen den 5. marts kl. 17 – 18.30.
Sangkraft er i gang med, sammen med folkeskolelærere,
at øve morgensalmer til morgensangsprojektet i forbindelse med Århundredets Festival, hvor der arrangeres morgensang i Domkirken hver morgen fra kl. 9 – 9.30 i uge
11. Torsdag og Fredag i ugen er der også morgensang i
Den Gamle By fra kl. 10 – 10.30
KK nævnede kritikken i pressen om kirkens brug af midler
til diakoni kontra musik. Poul Henning Bartholin havde

samme eftermiddag deltaget i et debatprogram i P4 sammen med Morten Aagaard. PHB mener, det er en falsk
præmis at opstille kirkens brug af penge til musik overfor
midler brugt til diakoni.
4.

Lys på domkirken
Menighedsrådet har fået et tilbud om
(delvis) sponsorering af en belysning af
kirken.
Punktet er orienterende, og en eventuel
beslutning vil blive inddraget i punkt 5.

PB orienterede om en henvendelse fra Y´s Men´s club
Marselisborg. Klubben har 50 års jubilæum i år, og har i
den anledning besluttet at uddele en donation på enten
50.000 eller 100.000 kroner til belysning af kirken. Søren
Bo Jensen gennemgik forskellige forsøg af lys på kirken,
som tidligere har været afprøvet. Endvidere orienterede
SBJ om tre forslag, som nok kan indkøbes for beløbet.
Rådet drøftede forslagene og eventuelle andre muligheder.

5.

(B)

Visioner ”Kirkens rum”

PB udleverede en liste med de forslag om ”Kirkens rum”
der blev noteret på visionsdagen. PB bad om, at hver enkelt mødedeltager prioriterede forslagene, uden det dog
er sikkert, at forslagene kan blive gennemført.
Prioriteringslisten sendes ud og drøftes på et senere møde. Lys på kirken er prioriteret højt, så der tages kontakt til
Y´s Men´s club Marselisborg. Menighedsrådet vedtog at
takke ja til Marselisborg Y´men´s Clubs tilbud om en gave
til belysning af domkirken under forudsætning af – at belysningen skal være diskret og tænkes sammen med en
eventuel bedre gadebelysning – at kommunen inddrages i
projektet – at Y´s Men´s clup Marselis må forvente, at
deres pengegave må tænkes ind som en del af finansieringen, og at der derfor skal søges yderligere fondsmidler.

6.

(B)

Den digitale arbejdsplads (DAP)

Det har tidligere været drøftet, at der til hjemmesiden skul-

Ønsker menighedsrådet at udvide brugen
af mulighederne på DAP til arkiv, fælles
kalender, beskeder og debat?

le kobles et intranet. Tina Brixtofte Andersen nævnede,
at mange i forvejen skal ind på intranet i forskellige andre
sammenhænge, og derfor vil det være godt, at arbejdsprocesser ikke øges. Skal Den Digitale Arbejdsplads i stedet bruges? Det vil ikke på nuværende tidspunkt være
muligt, da medarbejderne ikke har mulighed for at benytte
DAP. PHB nævnede, at DAP er det koncept, det for
længst er besluttet menighedsrådene som myndighed
skal benytte. PB vil undersøge prisen for at oprette medarbejderne i DAP. Hvis den eksisterende kalender skal

bibeholdes, skal menighedsrådsmedlemmerne have mulighed for i kalenderen at booke lokaler.
7.

(B)

Sognemedarbejder-puljen

Sonja Nyborg Therkelsen har fået oplyst, at etablering af

Forslag fra Formidlingsudvalget om at
konvertere et beløb fra puljen til
produktion af en ”app” om domkirken

en App om domkirken vil koste ca. 100.000 kr. En Web
App vil koste ca. 25.000 kr. Vil der være mulighed for at
bruge midler af ”sognemedarbejderpuljen” til en App?
TBA synes, det skal drøftes, hvad Appen skal bruges til.
Mobil udgaven af hjemmesiden er en anden mulighed.
PHB mente, at ”sognemedhjælperpuljen” godt kan bruges til en App produktion. Formidlingsudvalget vender tilbage med flere detaljer om Appen – gerne til næste møde.

8.

(B)

Ansøgning om honorering af
journalistisk medarbejder til
Domkirkens magasin

Punktet udsættes til et senere møde

- fra redaktionen

9.

(B)

Ny sognegård

PB efterlyste en mulig dato for indvielse af den nye sognegård. Enighed om at satse på søndag den 11. maj.
Flyttedatoen er fastsat til den 30. april. Skolegade er nu
officielt sat til salg. Sidste frist for indsendelse af bud er
den 25. marts. Der nedsættes et udvalg bestående af Ulla
Skaarenborg, PB og HLU til at søge fondsmidler til indkøb af Højskolesangbøger, Flygel eller klaver og kunst.

10.

(B)

Forslag til regulativ for brug af
mødelokaler i sognegården i
Kannikegade

De udsendte forslag til regulativ blev vedtaget med få

(Bilag følger)

ordensreglerne slettes 3. og 4. sidste linje. Der skal indar-

ændringer: Regulativet omhandler kun Sal og Køkken. I

bejdes en passus om slutrengøring. Der laves en rammeaftale med stiftet om brug af lokalerne.
11.

(B)

2017

TBA gjorde opmærksom på, at det nu er på tide, at dom-

Drøftelse og evt. beslutning vedr. menighedsrådets engagement i kulturby-året og
fejringen af reformationsjubilæum

sognet udarbejder ideer til, hvordan domkirken kan være
en del af Kulturby 2017. Der blev nedsat et udvalg bestående af TBA, HLU, SBH, SBJ, US, PHB og fra ”musikken” KK. Til næste møde fremsættes et oplæg til et kommissorium. Udvalget får mandat til at indgå i forskellige
sammenhænge

12.
13.

(B)

Ansøgning om udtræden som
stedfortræder – Jesper Mønsted.

Ansøgningen imødekommes.

Meddelelser fra:

Intet

a. Kirkeværge
b. Kontaktpersoner

Intet

c. Kasserer

HESP refererede fra forberedende budgetsamrådet den
29. januar.

d. Udvalg

Inge Fogsgaard Degn har deltaget i et godt møde i bestyrelsen for Projekt Gadepræst.
US nævnede, at der, efter mødet den 28. januar i kirken
med brandinspektøren, skal udarbejdes en evakueringsinstruks. US, SBJ, CSH og Per Mathiassen sørger for
denne opgave. Der skal årligt gennemføres en evakueringsøvelse.
HSP nævnede, at der har været møde i Bygningsudvalget. Prioritering af anlægsmidler blev bl.a. drøftet.

e. Præsterne

PHB takkede for opmærksomheden til 60-årsdagen for
nylig.
Ungdomskirken blev taget i brug den 4. februar, hvor Lars
Lindgrav blev indsat som ungdomspræst.
Steen Bonde nævnede, at der holdes en WHO gudstjeneste i domkirken den 10. september kl. 17.

f. Børnehaven

Intet

g. Skt. Clemens drengekor

Intet

h. Sangkraft

Intet

i.formanden

PB meddeler, at der er generalforsamling i Distriktsforeningen.
Der holdes den 29. april et formøde om Provstiets visionsdag. (Sekretæren meddeler, at mødedatoen ændres pga.
ordination i kirken).
Der indkaldes til et møde i provstiet om erfaringer med
forsøget med den fælles kommunikationsmedarbejder i
provstiet. (Det er meddelt via DAP at mødet finder sted
den 13. marts).

14.

Eventuelt

HSP meddelte, at han i april og maj måske også juni er
på studieophold i England. HSP vil dog alligevel deltage i
menighedsrådsmøderne.

Elisabeth Hartlev efterlyste ideer til indvielsen af Kannikegade 12.
EH nævnede, at der på Bispetorv i hjørnet mellem Café
Hack og Domkirken, bliver en byggeplads, så længe renoveringen af Rømerhus (den ejendom hvor Neye har til
huse) pågår. EH foreslog, af menighedsrådet går med i
en henvendelse til Aarhus Kommune.
IFD oplyste, at hun i en periode ikke kan varetage opgaven med at hjælpe til ved onsdagsgudstjenesterne.
IFD kan heller ikke hjælpe til ved sogneindsamlingen den
9. marts.
Sekretæren meddelte, at regentparrets udstilling på ARoS
forlænges med en uge, og der er givet tilladelse til at bispekåbe og messehagel udstilles en uge mere. Forsikringsforholdet er i orden.
Winni Hauge spurgte om mødedatoen i april skal ændres
af hensyn til flytningen den 30. PHB foreslog, at hvis det
viser sig, at der er lokaleproblemer kan menighedsrådsmødet holdes på Kystvejen.
15.

Næste møde

Næste ordinære møde finder sted den 20. marts kl. 19 i
Skolegade 17 1.

Med venlig hilsen
p.v.a.
Peter Harring Boll

Karin Nyrup Granlie
Kordegn

