Beslutningsprotokol
Budolfi sogn – menighedsrådsmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.30
Tilstede: formand Jette Engelbreth Holm (JE),næstformand Leif Sondrup (LS), kontaktperson Vibeke Gamst
(VG), valgte kasserer Claus Hein (CH), kirkeværge Erik Froulund (EF), Peter Overgaard (PO), Per Jacobsen
(PJ), Vita Kammersgaard (VK), Frank W. Christensen (FWC), Jette Spliid Andersen (JS), sognepræst Hanne
Dahl (HD), sognepræst Henriette Pedersen (HP), studenterpræst Christen Staghøj Sinding (CSS),
studenterpræst Nanna Elgaard Holm (NEH), medarbejderrepræsentant Rikke Pedersen (RP), kordegn Erik
Egstrup (EEG).
Suppleanter: Sietske Møller,
Afbud: Niels Christian Kobbelgaard, Rita Andersen.

1

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

Type
Godkendelse

Referat af
19.04.2019
underskrives
2

Økonomi

Beslutning
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt.
2 b og 5

V/

Bilag

CH
EEG

Bilag 1
Budgetudkast
2020

Referat 19.04.2019 underskrevet

Beslutning:


Budget 2020
Til godkendelse

Budget 2020 godkendt
Stemplet: Budolfi Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 57959215, Budget 2020,
29-05-2019 09:45

Det er ikke i tidligere menighedsrådsreferater protokolleret, at menighedsrådet har truffet beslutning om at bidrage
økonomisk til belysningsprojekt, hvortil
der i budgetforslag 2020 er afsat
140.000,- kr.
Rådet drøftede på baggrund heraf,
hvorvidt der på et tidligere møde er
truffet en sådan beslutning. Formanden
konkluderede, at der på mødet 19/4 2019
var en positiv holdning til kommunens
forslag til belysning af kirketårnet.

2b

Budolfi plads

Beslutning

CH orienterede om kommende møde 6/6
med Aalborg kommune, Budolfi MR,
Stiftets jurist og kirkens arkitekt ifm. at
sikre dokumentation for indgåede aftaler.

CH

Drøftelse om adgangsforhold lift til
kalkning af kirke.
Der bliver lavet en testkørsel af liftbil, når
mandskabsvogne bliver flyttet.
3

Samarbejde med
Aalborg Comedy
festival

Beslutning
Forespørgsel fra Biskop

MR forespørges om kirken kunne bruges
til et arrangement i samarbejde med
Aalborg Comedy festival.

HD
MTØ

Bilag 2
Aalborg
Comedy
festival

Drøftelse om kirken deltager i
arrangementet eller der er tale om udlån.
Der efterspørges mere info om
arrangementet. Svar sendes til Stift
4

Ansøgning om
økonomiske
støtte

Beslutning
Ansøgning sommerlejr
kr. 1.000

Der blev efterspurgt et regnskab over
lejrskolens økonomi.
Ansøgning afslået.
Svar ved JE.

Bilag 3
ansøgning
sommer
lejr

Minisommerlejr

Bilag 4
Minisommer
-lejr

5.

Status Drop-inVielser

Beslutning

Vor Frue kirke har annonceret med dropin-vielse.
I fht. Budolfi visionsdag efterspørges
opbakning til afholdelse af Drop-in-vielse
i Budolfi.
Problematik med to nabokirker afholder
samme type arrangement drøftes.
Muligheder for samarbejde drøftes.
Der er opbakning til at arbejde videre
med Drop-in vielser som et samarbejdsprojekt mellem provstiets sogne, gerne i
Budolfi kirke
Udvalg kommer med oplæg senere.

JE

6.

Nyt fra:

Orientering

Kirkeudvalg

Der har været kirkesyn 07.05.2019.
Vedligeholdelsesprojekter bliver
gennemgået på næste Kirkeudvalgsmøde.

PO

ØkonomiOversigt
af 0304-209

Renovering af kloakering. Der forventes
store uforudsete udgifter.
bilag fra arkitekt Ole Knudsen vedhæftes
Fibernet trådløs
netværk til CWO 20
etableret. Projektet
afsluttes.

Aktivitetsudvalg

To accesspoint er sat op i kælder
Bispehus CWO 20.
Projekt fibernet er afsluttet d.d.

EEG

Orientering om kommende foredrag og
arrangementer.

HD

Verdenskøkkenet er afsluttet i april. Der
arbejdes i stedet med tema FNs
verdensmål, bæredygtighedsfestival.
Kommunikationsudvalg

orientering

Frivillige-udvalg

Intet at bemærke

Kunstudvalg

Intet at bemærke
Referater og øvrigt relevant materiale fra
udvalgsmøder er tilgængelige for alle
rådets medlemmer, enten i udvalgenes
mapper på DAP eller ved videresendelse
pr. mail.

7.

Nyt fra:
Præster

Orientering
Drop-in-dåb med 36 døbte.
Statistik medtages til næste møde. Der
laves overblik over de tre afholdte Dropin-dåb.
Skærtorsdag. Der var fuldt hus til
gudstjenesten.
Frivillige vil gerne med til
planlægningsmøde med kokkene ift.
effektivisering af servering.

Studenterpræster er medarrangører af et
vælgermøde med indbudte politikere i
Studenterhuset den 28/5 med temaet
Hvad er det gode liv?
Provst
(provstiudvalg)

Udgår

Kontaktperson

Der arbejdes på at planlægge
Medarbejdermøde.

Værge

Blytækker er færdig med etape 3 d.d.

Medarbejdere
(Organister,

Jørgen Ellekilde takker for blomster fra
MR til debutkoncert.
Orientering om forespørgsel fra loge om
at benytte domkirken til et arr. i 2021.
Jørgen Ellekilde tager kontakt med et
begrundet afslag.
Gudstjeneste Nytårsnat skal optages til
Danmarks Radio. Radiooptagelse
foretages 26. november.
Positiv effekt af annoncering
sæsonafslutning gudstjeneste
Klosterkirken.

Kirketjenere,
Kordegne)

Vor Frue kirke og Budolfi kirke ringer ikke
ens. Kirketjener vil i erfagrupperegi
mødes og drøfte en ens ringning

Inviter Folkekirkens IT
på kaffe, (opfølgning
fra sidste møde)

8.

Post siden sidst/
Eventuelt

Opfølgning fra sidste møde. Efter
henvendelse til Folkekirkens IT (FIT), er
det vurderet at FIT ikke har til hensigt at
drøfte/lytte til forslag om konkrete behov
for IT-løsninger. Arrangementet afholdes
ikke
Der er afholdt årsmøde i Landsforeningen
af Menighedsråd med opfølgning om
faldende dåbstal. Orientering om
Folkekirkens Familiestøttes arbejde ved
LS. Opfordring til at abonnere på
nyhedsbrev.

