Budolfi sogn – menighedsrådsmøde tirsdag den 15. august 2017 kl. 16.30
Tilstede: Formand Jette Engelbreth Holm (JE), næstformand Leif Sondrup (LS), kontaktperson Vibeke Gamst
(VG), valgte kasserer Peter Overgaard (PO), Erik Froulund (EF), Dorit Simonsen (DS), Jette Spliid Andersen
(JS), Per Jacobsen (PJ), Vita Kammersgaard (VK), Claus Hein (CH), domprovst Niels Christian Kobbelgaard
(NCK), sognepræst Hanne Dahl (HD), studenterpræst Christen Staghøj Sinding (CSS),
medarbejderrepræsentant Rikke Pedersen (RP), fg. kordegn Knud Erik Andersen.
Suppleanter: Frank W. Christensen, Sietske Møller, Rita Andersen.
Afbud: Henriette Pedersen - N.C. Kobbelgaard.
Referat: fg. kordegn Knud Erik Andersen

Beslutningsprotokol for mødet 15.08.2017.
Punkt
1.

Dagsorden
Godkendelse af
mødedagsorden

2.

Kvartalsrapport for 2.
kvartal 2017, for Budolfi
Kirkekasse.
Til underskrift af formand
og kasserer

Referat
Formanden bød velkommen til mødet.
Dagsorden godkendt med tillæg af nyt
punkt 2 a.

Bilag

Peter Overgaard orienterede og Knud Erik
gennemgik kvartalsrapporten med tilhørende
udskrift budget formål.
Kvartalsrapport blev godkendt og underskrevet.

Kvartalsrapport
og
Budget formål,
vedlagt pr. mail

2 bilag medsendt pr. mail.

2 a.
Ansøgning vedr.
Reformations Projekt.
På 10.000 kr.

3.

Status for ombygning af
Budolfi Plads.
Orientiering ved
Claus Hein - Erik Froulund
Leif Sondrup.

Leif Sondrup orienterede om projektet i relation
til Luther og reformations jubilæet.
Herefter bevilgede menighedsrådet
ansøgningen på de 10.000 kr. Beløbet konteres
evt. på formål 3700.

Der blev indledningsvis orienteret om status for
projekt Budolfi Plads.
Udvalget der arbejder med Budolfi plads, har på
møde med NCC og Aalborg kommune
accepteret et yderligere udsving på ½ millimeter
i vertikal retning.
Der er afholdt et opfølgningsmøde ultimo juni
med NCC og Aalborg kommune, og igen
opfølgnings møde 16.8.17. Konklusion er, at der
er koblet egen advokat på og der er styr på
forsikrings delen igennem Folkekirkens
forsikringsenhed.
Den store del af ned rivningen er tilendebragt.
Fra august 2017 til 2019 sker der en re- og
nyetablering af Budolfi Plads samt af
færdselsårerne omkring pladsen og Domkirken.
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CH og EF orienterede om Asbest problematikken
i kirkens klokketårn. Arbejdsmiljøet i relation til
medarbejdere blev drøftet. Menighedsrådet
tager ledelsesansvar for arbejdsmiljøet.
Gruppen der varetaget asbest opgaven
fortsætter. Erik Froulund er formand og
kontaktperson.
Arbejdsgruppen er kirkeudvalget – kirketj. Rikke
og arkitekt Ole Knudsen.
4.

Orienteringsmøde om
valg til provstiudvalg og
stiftsråd, den
24.08.2017, kl. 19.00
v/ Hanne / Christen.

5.

Orientering vedr.
strategidag den
24.09.2017.
v/ JE og udvalget

6.

Invitation til Stormøder
/ Dialogmøder om
fremtidens folkekirke i
Aalborg stift.
v/ Christen

7.

8.

Politi henvendelse vedr.
sigtelse for manglende
arbejdstilladelse.
Orientering v/ JE og EAT

Orientering og
beslutning om
ansættelse af ny
kordegn pr. 01.09.2017.
Til beslutning.
v/ Vibeke Gamst /
Hanne Dahl

Der er mulighed for at opstille lister.
Kommer der flere lister, skal der afholdes valg
og valget skal afholdes seneste 16. okt. 2017.
Menighedsrådet skal holde møde 3. okt. Kl.
16.30, i tilfælde af afstemning.
Tilmeldingsliste gik rundt.

Bilag 4, af 4. juli
2017, vedlagt pr.
mail

Leif Sondrup orienterede om hvad strategidagen
ville indeholde. Stiftskontorchef Jørgen Lützau
Larsen kommer med et oplæg.
Det blev besluttet, at undersøge muligheden for
at arrangerer mødet på nye datoer. Nye datoer
på søndage fra oktober, minus efterårs ferien,
og søndage i november.
Kordegn rundsender en Doodle med de mulige
søndage, med kort svarfrist. Herefter beslutter
udvalg og formand om der er basis for at flytte
Strategidagen til en anden dato.
Christen orienterede om muligheden for fælles
drøftelser for fremtidens Folkekirke 2025,
demografi / befolkningsudvikling m.m. med
opfordring til at deltage.
Tilmeldingsliste gik rundt.

JE og EAT orienterede om korttids ansættelse af
en hornist, uden arbejdstilladelse.
Menighedsrådet er forelagt et bødeforelæg på
10.000 kr. Konteres evt. på formål 6100.

Ansættelse af Erik Egstrup som ny kordegn, blev
besluttet.
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Bilag 6, af 28. juni
2017, fra
biskoppen,
vedlagt pr. mail

9.
Orientering om
Kirkeministeriets
godkendelse af forsøg
for Folkekirkens Hus,
som selvstændig
juridisk enhed.

10.

Menighedsrådet tog godkendelsen til
efterretning.

V/ JE
Lukket punkt.
Menighedsrådet tog orienteringen til
Orientering omkring
efterretning.
ansættelses proceduren 4 ansøgninger blev forevist og gennemlæst.
og ansættelse af ny
studenterpræst.
v/ JE

11.
Budolfi sogns
Menigheds-børnehave
fylder 70 år, d. 1. dec.
2017. Spørgsmål af Per
Jacobsen: Skal Budolfi
sogns menighedsråd
betænke med en gave?
12.

Det blev besluttet at give en gave på optil
10.000 kr. incl. moms.

Eventuelt.
a. Jette E.

Formand J.E. overrakte Vibeke MHRs gave i
anledning af denne runde fødselsdag.
Vibeke takkede for alle besøgene på dagen.

b. Vibeke Gamst ønsker
ordet vedr.
kunstprojekt.

Vibeke orienterede om tilbud på et kunstprojekt
ATMOSPHAERA og brug af haze i kirkerummet.
Vibeke fik bemyndigelse til at mødes med
udbyderen af projektet og ville forhøre sig hos
andre kirker, for at danne et indtryk af hvordan
opførelsen har været modtaget.

c. Jette E. orienterede
om henvendelse fra
Kim Larsen

Kim Larsen fra 360 graders Company har
henvendt sig for at tilbyde Domkirken et 360 gr.
Google street View indenfor i kirken.
Da vi allerede har en udvidet 360 gr. visning af
kirken, foretager vi os ikke noget i forhold til
fremsendte tilbud.

d. Erling orienterede
om sommerkoncerterne er vel
afviklet. Erling nævner
det ny Kororgel og
processen i opstillingen.

Taget til efterretning.
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Bilag 9, af 26. juni
2017, fra
Kirkeministeriet,
vedlagt pr. mail.

e. Hanne Dahl nævner:

f. Peter Overgaard
nævner
g. Hanne Dahl inviterer

- tirsdags kaffe-møderne.
- 1. sept. fra kl. 12. – 22.
Middelalder by til Stifts by.

- arbejdet med lyd i kirker.
- umiddelbart efter MHR-mødet til en uformel
sammenkomst på C.W. Obels Plads 18.

Underskrifter:

Jette Engelbreth Holm - Leif Sondrup - Peter Overgaard - Dorit Simonsen

Jette Spliid Andersen - Per Jacobsen - Vita Kammersgaard - Claus Hein

Niels Christian Kobbelgaard - Hanne Dahl - Christen Staghøj Sinding

Vibeke Gamst - Erik Froulund
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