Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Lene Risør, Jette Siggaard, Flemming Mikkelsen, Sonja Due, John Lykke
Christensen, Anette Brøndum, David Kessel, Lars Jacobsen, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis
Bertelsen, Anja Stokholm, Sirius Rønn og Gitte Ranfelt (referent). Afbud fra Ane Marie Taszarek og
Ole Fenger (medarbejderrepræsentant).
Formanden havde forinden mødet udsendt et nyt punkt 9: Evt. overtagelse af rød træbygning.
Således blev punktet Evt. til pkt. 10.
Pkt. 1: Referat
fra seneste Menighedsrådsmøde 7. juni 2017 er tidligere blevet godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Ny handleplan
Birgitte har udarbejdet ny handleplan, der løbende opdateres, når der sker nyt vedr. de to emner,
nemlig udvidelse af eksisterende kirkegård og skovkirkegården.
Pkt. 3: Orientering fra formanden:
a) Visionsmødet 30. september kl. 9.30-15.30: Erling Andersen, der er lektor ved Folkekirkens
Uddannelses- og Videncenter, bliver facilitator på dagen.
b) Opbevaring af indbundne udgaver af TT/kirkebladet i Sognegården. MR syntes, det var en god
ide. Findes der lignende indbundne udgaver på Biblioteket/Lokalhistorisk Samling?
c) Landemodegudstjeneste 26. august i Aarhus Domkirke. Alle interesserede har adgang.
d) Købt licens til Dåbskluden: - Formanden har købt licens og opskrifter til Dåbskluden formedels
kr. 418,-. Licensen giver tilladelse til, at kirkens basargruppe eller andre kirkelige grupper kan
anvende strikke- og hækleopskrifterne. Derimod må de ikke offentliggøres. Birgitte strikker/hækler
en klud efter hver opskrift, herefter tager Gitte billede og sætter dette på hjemmesiden, samtidigt
med vi søger efter folk i lokalområdet, der vil producere kludene. Senere kan Menighedsrådet tage
stilling til, om kludene skal gives som gave, eller dåbsforældre kan købe en udgave mod bidrag til
basar-/velgørenhedsarbejde.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: - I afsnit D må der ifølge vedtægterne kun plantes 1-årige planter.
Dette overtrædes flere steder. Derfor vil kirkegårdsgartneren nu sende en erindringsskrivelse ud til
ejerne af gravstederne.
b) Aktivitetsudvalget: - referat fra udvalgsmøde 15.06.2017 udsendt. Der blev diskuteret
muligheden for evt. at afholde nytårskoncerten i kirkerummet. Punktet blev henvist til
visionsdagen, hvor vi netop skal diskutere, hvad vil det sige at være kirke? og hvilke arrangementer
vil vi have i kirkerummet?
c) Kommunikationsudvalget: - Axel fortalte, at kommunikationsudvalget har haft møde med DKM,
som har givet tilbud på ny hjemmeside til kirken. Udvalget arbejder videre med spørgsmålet og
udarbejder et beslutningsforslag til næste menighedsrådsmøde.
d) Juleuddelingsudvalget: intet nyt.
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e) Præste- og Sognegårdsudvalget: - Intet nyt
f) Kirkegårdsbestyrelsen: - den voldsomme arbejdsulykke i forbindelse med væltet gravsten på
Fredens gør, at man arbejder på at få sikret gravstenene bedre.
Pkt. 5: Orientering fra:
a) Kirkeværgen: - Kirken er blevet kalket, og det er blevet så flot. Flemming indhenter tilbud på
automatisering/fjernstyring af varmesystemet i kirken. Pærerne skal skiftes til LED. Forslag om
førstehjælpskursus, – Jette arbejder videre med dette spørgsmål. Ventilationsanlægget skal
efterses en gang årligt, og det sørger Flemming for at iværksætte.
b) Præsterne: - Både Anette og Anja får snart to praktikanter hver i 14 dage. De er alle praktikanter
fra Pastoralseminariet. Demenssalmesang er begyndt igen, og i næste uge er der konfirmandindskrivning. Gudstjenesten på Tranbjerg Plejehjem ultimo august er aflyst, da lokalet er blevet
booket til grillfest!
c) Kassereren: – kvartalsregnskab udsendt. 1. halvår endte med et overskud på 150.000 kr.
d) Grøn Kirke: - intet nyt.
e) Kontaktpersonen: - Jette berettede, at der er ansat en vikar for kirkesangeren Søren i dennes 1årige orlovsperiode. Jette m.fl. arbejder videre med eventuel ansættelse af en korleder udefra. Når
Jette er færdig med sin lederuddannelse (som kontaktperson), vil hun gerne, om der kan afholdes
et ekstra MR-møde, hvor der diskuteres ledelse.
f) Medarbejderrepræsentanten: - Ole havde afbud pga. ferie.
Pkt. 6 – Kommende arrangementer:
Der er informationsmøde 23. august kl. 19 i Fredens Sognegård vedr. det kommende vigtige valg
til Provstiudvalget. Lars, der for nuværende sidder i Provstiudvalget, fortalte, at et samlet udvalg
genopstiller, og at samme udvalg anbefaler en udvidelse fra fire til seks personer.
Jette, Lis, Lene, Lars og Birgitte deltager i informationsmødet.
Pkt. 7 – Deltagelse i Kirkens Korshærs landsindsamling:
David fortalte om henvendelsen fra KK. David vil gerne arbejde videre spørgsmålet, - MR støtter en
potentiel indsamling, f.eks. med forplejning.
Pkt. 8 - Præliminær indstilling fra Aktivitetsudvalget vedr. forplejningsniveau og serviceomfang:
Indstillingen blev vedtaget i sin fulde form og med stor ros til udvalget for det fine arbejde! Det
indstillede forplejningsniveau og serviceomfang kan således implementeres med omgående
virkning.
Pkt. 9: Overtagelse af den røde bygning på den måske fremtidige skovkirkegård:
Efter en god drøftelse af pro et contra og mange ubekendte faktorer besluttede et enigt
Menighedsråd at takke nej til at overtage den røde træbygning.
Pkt. 10: Eventuelt
Af hensyn til tidspunktet blev evaluering af menighedsmødet 13. august henvist til Visionsmødet.
Lukket dagsorden:
Personaleorientering
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