Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 i
Sognegården.
Til stede: Birgitte Pedersen, David Kessel, Lene Risør, Jette Siggaard, Anja Stokholm, Flemming
Mikkelsen, Anette Brøndum, Sirius Rønn, Sonja Due, John Lykke Christensen, Lars Jacobsen, Ane
Marie Taszarek, Lis Bertelsen, Ole Fenger (medarbejderrep.) og Gitte Ranfelt (referent).
På forhånd afbud fra Grethe Gylling og Axel Bach.
Birgitte indledte med at byde velkommen til den ny KK-medarbejder, Gitte Ranfelt, der også er referent for
Menighedsrådet.
Pkt. 1: Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 15. marts 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Huskeseddel fra marts/april 2017:
Revideret huskeseddel udarbejdes, når beslutninger vedr. omlægning/udvidelse af kirkegård og
skovkirkegården er truffet.
Pkt. 3: Orientering fra formanden, bl.a.
a) Uoverensstemmelse mellem Tranbjerg Tidendes og sognets grænser: - Obstrup-området får
muligvis ikke Tranbjerg Tidende og dermed heller ikke Kirke & Sogn. Områdets postnummer er
8320 Mårslet, men tilbehørsforholdet til kirke og skole er Tranbjerg. Tidende er også
opmærksomme på den mulige problemstilling, der afklares snarest.
b) Visionsmødet i E2017, dato og deltagere: - lørdag den 30. september, formentlig fra kl. 9.30-15.00,
afsættes til Visionsdag. Birgitte kontakter Erling Andersen, der er foreslået som
tovholder/oplægsholder. Medarbejdere, der har daglig arbejdsplads i Sognegården/Kirken,
inviteres.
c) Ansøgning om anlægsmidler til skovkirkegård: - vi har ansøgt provstiet om anlægsmidler, kr. 3 mill.,
til skovkirkegården. I ansøgningen nævner vi, at vi af pladshensyn hurtigst muligt må udvide
eksisterende kirkegård (langs med Sognegården), men at udgiften til dette afholdes af egne midler.
d) 4. april var Jette, David og Birgitte til møde hos provsten: – fokus især på vikaromkostningerne, der
er meget høje. Kirkernes personale skal fremover blive bedre til at vikariere på tværs af
sognegrænser inden for provstiet. Vi drøfter aktuelt med Kolt/Hasselager om muligheden for, at
organisterne vikarierer for hinanden. Organisterne er positive overfor forslaget.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget, referat udsendt før mødet. Se yderligere under pkt. 8.
b) Aktivitetsudvalget: - 4. maj leder den ny provst, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, os gennem den
traditionsrige aften. Ole sørger for at lave en plakat.
c) Kommunikationsudvalget: - intet nyt
d) Juleuddelingsudvalget: - intet nyt
e) Præste- og Sognegårdsudvalget: - Flemming orienterede om det kommende præsteboligsyn, - der
er lavet handlingsplan på diverse udeståender, - rengøring af tjenestelokalet i præsteboligen er en
MR-opgave, - diverse lys er udskiftet til LED, - en mur står til en udskiftning. Vedr. Sognegården: der har været problem med køleanlæg i kapellet, - nogle har ønsket at sammenlægge et par rum i
kælderen, men vi skal tænke os godt om. Pga. manglende lys på parkeringspladsen om natten

opsættes en projektør med føler. Flemming har holdt møde med politiet, der nu lejlighedsvis
runderer ved sognegården. Teleslyngen/lyden i salen fungerer nu igen.
Kirkegårdsbestyrelsen: - intet nyt

f)
Pkt. 5:
Orientering fra:
a) Kirkeværgen: - kalkning af kirken er rekvireret, der vil blive kalket inden konfirmationerne. Der er
pt. gang i reparation af murværket inden kalkning. Omstillingsapparatet er ændret til en bærbar
telefon på kontoret.
b) Præsterne:
Anja: - konfirmandforberedelserne er i gang igen, dejligt med liv i huset.
David: - påskens musikgudstjenesten har optaget både ham og Branco i længere tid, der kom
mange til koncerten, som gik godt og det var en stor succes. Gentages gerne næste år.
Anette: - Anettes konfirmander starter 3-ugers forløb i morgen.
Lene: - har holdt afslutning på minikonfirmanderne, der var super god tilslutning, 60 mennesker i
sognegården. Der har været mange gode tilbagemeldinger, og de børn, der ikke var til afslutningen,
har været forbi Sognegården og fået deres gave og materialer fra minikonfirmandundervisningen.
c) Kassereren: - kvartalsopgørelsen for 1. kvartal 2017 ser meget fornuftig ud. Ligningen for 2018 er
udmeldt, - vi får kr. 25.000 mindre end indeværende år.
d) Grøn Kirke: - intet nyt
e) Kontaktperson: - der pågår en igangværende stillingsvurdering af den samlede kirketjenerfunktion.
Mere om dette på næste MR-møde. Jette adviserer, at MR ligeledes på næste møde kommer til at
tage stilling til et forslag fra organisten om bl.a. mere musik i kirken og om modernisering af
børnekorundervisningen. Birgitte supplerede med, at MR også på næste møde kommer til at
behandle forslag fra Gitte, den ny KK-medarbejder, om børnesalmesang. Jette inviterer til det årlige
medarbejdermøde 4. maj. I morgen udsendes brev til bedemænd i Tranbjerg og omegn vedr.
indkøbet af katafalk og kistevogne med deraf afledte konsekvenser.
f) Medarbejderrepræsentanten: - erindrer om fastsættelse af rammetider for medarbejdere.
Pkt. 6:
Kommende arrangementer: - tur den 3. maj til Sostrup Slot er udsolgt.
Pkt. 7: Beslutningsforslag
Forslag om lukning af kirkekontoret på fredage v/Jette Siggaard: - efter en god drøftelse pro et contra blev
forslaget om fremtidig lukning af kirkekontoret på fredage vedtaget.
Pkt. 8: Beslutningsforslag
Omlægning af eksisterende kirkegård mhp. udvidelse af begravelsespladser: - Birgitte modtog først
tegningsforslag og økonomisk oversigt (både på udvidelse af eksisterende kirkegård og på skovkirkegården)
onsdag morgen og uddelte derfor papirkopi til MR-medlemmerne. MR bemyndigede Kirkegårdsudvalget til
at arbejde videre med den tiltrængte udvidelse, da vi kun har ca. 20 kistegravpladser tilbage, mens vi har et
større antal urnepladser efter den forrige udvidelse. Udvalget inkl. MR-formand og kasserer havde
estimeret udvidelsen til at ville koste kr. 300.000, men det aktuelle prisoverslag inkl. projektering og
udbudsstyring lyder på kr. 410.000. Vedr. prisoverslaget for etablering af skovkirkegård så det fornuftigt ud,
men kommunen har endnu ikke udmeldt en salgspris. Vi foretager os intet vedr. skovkirkegården før
udmelding fra kommunen og godkendelse fra provstiet.
Pkt. 9: Beslutningsforslag
Henvendelse fra biskoppen ”Se din kirke” – bilag udsendt: - der var enighed i MR om, at tilbuddet om
gennemfotografering af kirken er en god ide. Fotograferingen koster kun kr. 1.900, når vi bestiller inden 1.
maj. Fotomaterialet er efter køb vores ejendom og kan benyttes efter vort eget ønske.

Pkt. 10: Godkendelse af regnskab 2016:
Kassereren fremlagde regnskabet, der på forhånd var udsendt til MR-medlemmerne, og gjorde især
opmærksom på de poster, der afveg i positiv eller negativ retning fra budgettet.
Reelt overskud på kr. 150.000, hvilket anses for værende tilfredsstillende. Vi har haft et meget højt
vikarforbrug på ca. kr. 180.000 kr. Derfor skal der fremover fokuseres på dette område. Det har kostet at
flytte personregistrering til sognesamarbejdet i Ravnsbjerg Kirke. Underskuddet på kirkegården er faldet
pga. god styring og effektivitet i kirkegårdssamarbejdet.
”Tranbjerg Sogns Menighedsråd, cvr nr. 16978515, Regnskab 2016. Afleveret d. 18-042017 kl. 12.11 er godkendt”.
Pkt. 11: Eventuelt
a) Udsmykning i græsplæne, status: - Tranbjerg Tidende behandler Birgittes ide om et samarbejde
vedr. blomsterudsmykning på kirkens plæne torsdag. Kvickly har givet os nogle blomsterløg, der
ellers skulle smides væk.

b) Ommøblering på kontoret og indkøb af blomster i sognegården: - Gitte og Ida m.fl. har haft
travlt med at ommøblere og rydde op på kontoret. Derudover har de indkøbt en del
blomster og grønne planter til forskønnelse i Sognegården samt en smuk reol (brugt).
c) John, der er kontaktperson til FDF, fortæller, at FDF har møder samme tid som
Menighedsrådet. På næste møde deltager John i den første del af FDF’s møde og i den
sidste del af MR-mødet. FDF har angiveligt pt problemer med at få ledere nok, mens der er
børn ”nok”. FDF er fortsat interesseret i et samarbejde med kirken om fx musik.

Lukket dagsorden:
Pkt. 1
Personaleorientering

