Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Lene Risør, Jette Siggaard, Ane Marie Taszarek, Sonja Due, John Lykke
Christensen, Anette Brøndum, David Kessel, Lars Jacobsen, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis Bertelsen, Helge
Hansen, Ole Fenger (medarbejderrepræsentant) og Gitte Ranfelt (referent). Afbud fra Flemming Mikkelsen,
Anja Stokholm og Sirius Rønn.
Pkt. 1: Referat
fra seneste Menighedsrådsmøde 20. september 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Handleplan – intet nyt.
Pkt. 3: Orientering fra formanden:
a. Det årlige syn af Kirken og Sognegården foretaget 2. oktober. Kirken: - Vedr. nødvendige reparationer og
observationer se udsendte bilag. Kirken er generelt fin og i god stand. Sognegården: - Også generelt fin og i
god stand, - vedr. reparationer og observationer se udsendte bilag. Arkitekt Per Christensen deltog for
sidste gang, - inden næste syn skal vi have fundet hans afløser. Birgitte og Flemming forhører sig i provstiet.
b. ”Dåbsgrenen” er ophængt og taget i brug søndag 8. oktober. En succes! Dåbsforældrene vil meget gerne
skrive på hjerterne. Det giver lidt leben i våbenhuset, – det må vi lige vænne os til.
c. Formanden modtog først for to dage siden udbudsmaterialet vedr. kirkegårdsudvidelsen fra
landskabsarkitekten. Kirke- og Kirkegårdsudvalget mødes senere i oktober for at gennemlæse og drøfte
materialet, hvorefter udvalget kommer med indstilling til Menighedsrådet på møde 8. november.
c. Formanden er blevet kontaktet af en gruppe filmstuderende, som gerne vil optage sekvenser til en
spillespil i vores kirke og på kirkegården. Formanden har udbedt sig flere oplysninger før evt. stillingtagen.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: - intet nyt.
b) Aktivitetsudvalget: - Studiekredsen om Luther har været rigtig god. Her er også kommet nye folk til.
c) Kommunikationsudvalget: - Der arbejdes videre med den nye hjemmeside og kalender, som vi nu har
fået fra DKM, - det offentliggøres først, når det hele fungerer fuldstændig optimalt.
d) Juleuddelingsudvalget: - Der uddeles 10 lodsedler fra Lions Club til hvert medlem af Menighedsrådet,
der så kan vælge at sælge videre eller beholde. Ligeledes vil man kunne købe lodsedler på kirkekontoret.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget: - intet nyt.
f) Kirkegårdsbestyrelsen: - intet nyt.
Pkt. 5: Orientering fra:
a) Kirkeværgen: - fraværende.
b) Præsterne: I søndags prædikede vores præstepraktikant Kenny. Det gik godt, og Anette siger tak for
støtten fra de fremmødte.
c) Kassereren: - Ifølge Kvartalsoversigten tegner der sig et overskud efter 3. kvartal på ca. kr. 134.000.
d) Grøn Kirke: - intet nyt
e) Kontaktperson: - Vores nye praktikant i Sognegården er begyndt i mandags, kommer til at være her hver
mandag og torsdag året ud. Processen blev en uge forsinket, da der i forvejen var en praktikant på
kirkegården, og vi kun kan have en praktikant ad gangen. Vi må sørge for, at praktikanter på kirkegården
registreres skiftevis hos de tre kirkegårde, så vi ikke overskrider kvoten. – Inden længe tager Jette initiativ
til den årlige arbejdsmiljøsamtale med de respektive medarbejdere.
f) Medarbejderrepræsentanten: - intet nyt.
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Pkt. 6 – Kommende arrangementer:
4. november – Basar hvor alle er velkomne.
5. november – Alle Helgen
21. november – indsamling til folkekirkens nødhjælp ved valgstederne.
26. november – indsamling til Kirkens Korshær, Højskolen vil gerne deltage. Minikonfirmander og
konfirmander kontaktes.
24. december – Flere i menighedsrådet har meldt sig som vagter til juleaften. Vi mangler dog stadig en
frivillig vagt mere på hver gudstjeneste.
Pkt. 7 – Beslutningspunkt: Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. Regnskab 2016
v. Lars (bilag udsendt): - Gennemgået, godkendt og underskrevet af Menighedsrådet.
Pkt. 8 – Beslutningspunkt: Ansøgning fra Tranbjergkoret vedr. nøgle (bilag udsendt), - godkendt.
Pkt. 9 – Beslutningspunkt: Indstilling om nedlægning af krokusløg i plænen (bilag udsendt), - godkendt.
Pkt. 10 – Beslutningspunkt: Ansættelsesudvalg ifm. kirketjenerstilling v. Jette, - udvalget blev nedsat og
består af Jette (kontaktperson), Birgitte (formand), en af præsterne og Ole (kirketjener).
Pkt. 11 – Eventuelt
- Ved arrangementer i Sognegården kan man fremover købe kaffe i 200 grams poser til 25 kr. pr. stk.
- Man bedes melde sig til at bage kage/brød til Basaren (Grethe).
- Visionsmødet den 30. september: - FU afventer mødeudspil fra Erling Andersen vedr. afrapportering og
anbefalinger fremover. Vi skal videre! - men hvordan?
- Vi kan reklamere i lokalavisen (ligesom resten af provstiet).
- Ros til kirkens Facebookside, hvor der er kommet meget mere liv, efter at Gitte (kirke- og
kulturmedarbejder) har overtaget den.
- Der blev uformelt drøftet forskellige forslag til at gøre kirkesiderne mere spændende og måske gi’ dem en
anden placering (f.eks. midtersiderne) i Tranbjerg Tidende, evt. fremrykke en-to sider i bladet.

Menighedsrådsmøder i 2017
Dato: Kaffebrygger:
8. november
Sirius
6. december
Sonja (GLØGG og ÆBLESKIVER)
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