Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra M enighedsrådsm øde onsdag den 17. m aj 2017 kl. 19.00 i
Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, David Kessel, Jette Siggaard, Flemming Mikkelsen, Sonja Due, John Lykke
Christensen, Lars Jacobsen, Ane Marie Taszarek, Grethe Gylling, Axel Bach, Ole Fenger (medarbejderrep.)
og Gitte Ranfelt (referent).
Pkt. 1: Referat fra seneste MR-møde 19. april 2017 blev godkendt med underskrifter den 22. april.
Pkt. 2: Huskeseddel fra marts/april 2017
Efter møde i Kirkegårdsudvalget og efterfølgende møde med arkitekten (gerne primo juni) vedr. den
kommende udvidelse af kirkegårdskapaciteten skal udvalget formulere handleplan, der efterfølgende
indstilles til MR.
Pkt. 3: Orientering fra formanden, bl.a.
a) Sidste nyt vedr. Tranbjerg Tidendes og sognets grænser: - vi har næsten fået overblik over
grænsedragningen. Vi skal sørge for, at Kirkebladet/TT kommer ud til alle i sognet, herunder
husstandene i det nybyggede Obstrup-område. Birgitte forfølger emnet.
b) På DAP ligger nu personregistrering for 2016. Der er 8909 borgere i Tranbjerg, 7414 er medlem af
Folkekirken, hvilken giver en medlemsprocent på 83 %.
c) Minikursus i FB torsdag 1. juni i Ellevang Kirke, - KK-medarbejderen muligvis interesseret.
d) Visionsmødet 30. september: - Erling Andersen har sagt ja til at være oplægsholder/facilitator. Han
foreslår, at vi mødes inden Visionsmødet, ultimo juli. Formanden aftaler møde mellem ham og FU. Som
allerede aftalt inviteres alle medarbejdere – men på frivillig basis.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget: - intet nyt
b) Aktivitetsudvalget: - vellykket 4. majaften med 70 fremmødte. Ros fra provsten, der opfordrede til, at
vi
fremover inviterer på tværs af sognegrænserne til sådanne aftener.
c) Kommunikationsudvalget: - deadline på kirkebladet 18. maj.
d) Juleuddelingsudvalget: - intet nyt
e) Præste- og Sognegårdsudvalget: - der har været provstesyn i præsteboligen 10. maj, hvorunder
provsten har foreslået forskellige udbedringer. Udvalget bedes komme med en handleplan til indstilling
på et kommende MR-møde på baggrund af forslagene.
f) Kirkegårdsbestyrelsen: - Ane Marie uddybede referatet og sagde bl.a., at bestyrelsens ønske er, at der
fremover arbejdes endnu mere på tværs af kirkegårdene. I bestyrelsen har man talt om, at kirkegårdssekretæren får skiftende arbejdssteder for at komme på alle kirkegårde, men intet er endnu besluttet.
Pkt. 5: Orientering fra:
a) Kirkeværgen: - Mureren har udført forskellige opgaver på kirke, mur og sognegård. Der er kommet
erstatning for det hærværk, der er sket i materielgården. Elektrikeren er ved at sætte lamper med censor
op på Sognegårdens ydermur. Der hænges en knagerække op i våbenhuset til de nyindkøbte rygsække
med underholdningsmateriale til børnene.

b) Præsterne/David: - første konfirmationer er overstået. Det er en dejlig, men travl tid. Der er stiftskonvent om en måned, hvor alle tre præster deltager. Morgenandagt flyttes fra efteråret til torsdage, så der
er plads til eventuelle handlinger i kirken om tirsdagen.
c) Kassereren: - gennemgik den udsendte kvartalsrapport. Vores budget for 2018 er næsten færdigt til
indsendelse til provstiet. Provstiets samlede budget vedtages endeligt på Budgetsamrådet 1. november.
d) Grøn Kirke: - intet nyt.
e) Kontaktperson: - Sognegårdsværten er fortsat sygemeldt. Referat fra Medarbejdermødet udsendt til
MR sammen med dagsordenen. Jette inviterer medarbejderne til dialogbaserede MUS-samtaler snarest.
Der er sendt brev til bedemændene med information om brug af kapellet og katafalken, hvilket er
modtaget positivt. De nye åbningstider på kirkekontoret indføres fra 1. juli. Fremover er kirke- og
kulturmedarbejde-ren tovholder for de frivillige.
f) Medarbejderrepræsentanten: - den ny katafalk fungerer fint.
Pkt. 6: Kommende arrangementer:
Dåbsjubilæum for 5 års jubilarerne med gudstjeneste og frokost samt overrækkelse af en lille
gave. Frivilligaften den 14. juni.
Pkt. 7: Til drøftelse:
Tre punkter fra Budgetsamrådet i provstiet 2. maj v/formanden og kassereren – et bilag vedlagt:
1. Beslutning: - Fra Tranbjergs side er vi ikke interesseret i samarbejde med FAR om arbejdsmiljø, da vi
finder det for dyrt, og i forvejen har vi et godt samarbejde med Miljøhuset.
2. Beslutning: - I Tranbjerg finder vi ikke, det er en god ide, at repræsentanter fra sognene skal mødes
som et beslutningsdygtigt forum/generalforsamling. Vi ønsker, Provstiudvalget fortsætter som nu.
3. Det 3. punkt skal vi alligevel ikke forholde os til, da det allerede er besluttet på Budgetsamrådet.
Pkt. 8: Beslutningsforslag
Rygepolitik v/kontaktpersonen: - Vedtaget. Forslaget vedlægges dette referat.
Pkt. 9: Beslutningsforslag
a) Forslag fra organisten vedr. musik og babysalmesang
b) Forslag fra KK-medarbejderen vedr. Toddler-salmesang
Der blev nedsat et udvalg bestående af Jette, Lars, Branko og Gitte. Jette indkalder til første møde.
Pkt. 10: Form el godkendelse
Godkendelse af nye vedtægter for kirkegårdssamarbejdet v/Ane Marie Taszarek: - Godkendt.
Pkt. 11: Eventuelt
a) Udsmykning i græsplæne, status: - Tranbjerg Tidende har bevilget kr. 2.500 til indkøb af blomsterløg/
smukkesering af Tranbjerg i år. Lars undersøger, om P-lauget ligeledes vil støtte projektet. John havde
melding med fra FDF, der gerne vil hjælpe med nedlægning af løgene, hvis arbejdet ligger en onsdag.
b) 21. november er der kommune- og regionsrådsvalg. Vi vil gerne samle penge ind til Folkekirkens
Nødhjælp i løbet af dagen, - Grethe koordinerer.
c) Ide fra Birgitte om et dåbstræ inspireret af Helsingør Domkirke. - Alle bedes vurdere, om det er muligt.
d) FDF-samarbejdet v/John: - Forslag om rytmisk musik en onsdag aften i kirken eller andet samarbejde
om musikgudstjenester.
Lukket dagsorden:
Pkt. 1
Personaleorientering

