Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 20. september 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, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis Bertelsen, Anja
Stokholm, Ole Fenger (medarbejderrepræsentant) og Gitte Ranfelt (referent).
Der var afbud fra Lars Jacobsen og Sirius Rønn.
Pkt. 1: Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 16. august blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 2: Handleplan
Der er intet nyt.
Pkt. 3: Orientering fra formanden:
a. Valget til Provstiudvalget er aflyst, og udvalget er udvidet fra fire til seks personer. Medlemmer
de næste fire år er således: Lars Thruesen, Holme, Helga Kolby, Fredens (ny), Hans Christian
Feindor-Christensen, Viby (ny), Egon Brauer, Holme, Søren Gynther-Sørensen, Skåde og Lars
Jacobsen her fra Tranbjerg. Præsternes repræsentant i PU er fortsat Per Thomsen, Fredens.
Samtidigt er Inge Kruhøffer, Astrup-Tulstrup-Hvilsted, valgt som menighedsrepræsentant til
Stiftsrådet.
b. På Afsluttende budgetsamrådsmøde 5. september i Provstiudvalget stemte alle sogne, bortset
fra Kolt, for at fortsætte med Besluttende budgetsamråd. På samme møde blev formelt
udnævnt bestyrelse for Regnskabskontoret, hvortil vores Jette Siggaard blev valgt.
c. I DAP’en er modtaget Revisionsprotokollat for årsregnskab 2016. Vi behandler protokollatet på
næste møde, hvor vores kasserer er tilbage fra ferie.
d. Ligeledes er modtaget den endelige udmelding af Budget 2018 fra Provstiudvalget, nemlig kr.
4.474.650.
e. Formelt skal vi afholde det årlige syn af kirkens bygninger inden 1. oktober, men vi har fået lov
at udskyde det til mandag 2. oktober kl. 14.30. Synet afholdes sammen med kirkens
bygningssagkyndige, Per Kristensen fra tegnestuen af samme navn, - derudover deltager MRformanden, kirkeværgen, formændene for hhv. Kirke- og Kirkegårdsudvalget og Præste- og
Sognegårdsudvalget. Alle øvrige MR-medlemmer er naturligvis velkomne.
Pkt. 4: Orientering fra udvalgene
a. Kirke- og Kirkegårdsudvalget: intet nyt.
b. Aktivitetsudvalget: - Gud og Spaghetti er kommet godt fra start, også med deltagelse af
minikonfirmander. Der er implementeret tegnebord og godnatsang, hvilket blev godt modtaget.
Høstgudstjenesten med basar gav kr. 765 i overskud. Skema over opgavefordeling er taget i brug og
fungerer godt, men skal justeres lidt.
c. Kommunikationsudvalget: - Intet nyt.
d. Juleuddelingsudvalget: - Opslag til hjemmeside og kirkeblad skal laves snarest.
e. Præste- og Sognegårdsudvalget: - vi skal huske at have protokollen med til synet 2. oktober.

f.

Kirkegårdsbestyrelsen: - Rykkere til gravstedsejere skal fremover sendes via E-boks. Reglerne for
beplantning og vedligehold skal fremover håndhæves. Nedlæggelsen af kirkegårdskontoret til fordel for
en rotationsordning er droppet. Der påbegyndes grandækning snart. Leverandør til snerydning er valgt.

Pkt. 5: Orientering fra
a. Kirkeværgen: - Provstesyn i præsteboligen medførte, at der skal laves nogle udvendige renoveringer,
bl.a. en mur og indkørslen. Endnu ikke afklaring vedr. forsikringen af kirkesølvet. Internettet i
Sognegården fungerer dårligt og kræver en opgradering. Der skal også kigges på udbyderen af strøm,
som p.t. er for dyr. Kirkeværgen har styr på det nævnte.
b. Præsterne: - Biskoppen har godkendt, at nytårsgudstjenesten flyttes fra 1. januar til 31. december kl.
14. Der er sogneindsamling til Kirkens Korshær søndag den 26. november, hvor alle opfordres til at
deltage, også konfirmander og minikonfirmander, ligesom der er taget kontakt til Testrup Højskole, der
har medvirket før. Der er sangaften ved Branko den 2. november kl. 17.00 (spil dansk-ugen). Den 2.
november er der desuden den årlige heldagstur til Sletten ved Himmelbjerget for alle konfirmander.
Alle i MR opfordres til at deltage som frivillige. Grethe, Gitte og Ole meldte sig. På turen er der
konfirmandløb ”Jagten på det hemmelige tegn”. Der vil være forskellige poster (som skal bemandes) og
aktiviteter. Husk MEGET varmt tøj. Anette vil være lidt mere på Pastoralseminariet i efteråret, da hun
indgår i et pilotprojekt vedr. vejledning af praktikpræster. Studiekredsen om Luther er kommet godt i
gang med 12 deltagere.
c. Kassereren: - udgår, da Lars er på ferie.
d. Grøn kirke: - Lyspærerne i kirken er skiftet til LED. Der skal være fjernbetjent varmestyring i kirken med
mulighed for at få status på varmen, og det er næsten klart. Lige nu er der meget fugtigt i kirken, men
det bliver bedre, når det bliver koldere, og man kan fyre mere op for varmen. Kildesorteringen skal
blive meget bedre, så der i højere grad bliver sorteret i huset.
e. Kontaktperson: - Der kommer en kvinde i arbejdspraktik i Sognegården to gange om ugen. Det bliver
udelukkende Ida, som vedkommende skal følge. Den besluttede kirketjenerstilling på 20 timer skal
snart opslås. Vi har spirekor dette efterår, men ikke kirkekor. På visionsmødet bør vi bl.a. diskutere,
hvad vi vil med børnekoret.
f. Medarbejderrepræsentanten: - den reducerede kaffeordning fungerer rigtig godt.
Pkt. 9: Orientering v. John Lykke fra seneste bestyrelsesmøde i FDF i relation til Tranbjerg Kirke
FDF foreslår en sangaften i kirken 15. november kl. 18-19. FDF har 40 års jubilæum den 25. oktober, hvor
John sørger for en gave. Juletræssalget stilles op den 16. november. Der vil blive lagt plader ud, så det ikke
bliver så mudret som sidst. Selve salget begynder 25. november.
Pkt. 6 - Kommende arrangementer:
Intet nyt.
Pkt. 7 – Beslutningspunkt: Indstilling fra Kommunikationsudvalget:
Axel m.fl. uddybede det udsendte beslutningsforslag og efter at have vendt forskellige problematikker,
herunder kompatibilitet og den billige pris, godkendte rådet indstillingen.
Pkt. 8 – Beslutningspunkt vedr. kommende mødedatoer:
Følgende datoer blev besluttet: 6. dec. 2017 inkl. gløgg og æbleskiver. 2018: - 24. jan. – 21. feb. - 21. marts
– 18. april – 16. maj – 13. juni – 15. aug. – 12. sept. – 10. okt. – 7. nov. – 5. dec.

Pkt. 10 – Eventuelt:
Vedr. Visionsmødet lørdag den 30. september er der afbud fra Lars og Sirius, alle øvrige 13 medlemmer
deltager. Fra medarbejderside deltager Gitte, Ole, Branko og Troels.
Af nuværende BBR fremgår, at FDF-huset står på lejet grund, men det er en fejl, der nu vil blive rettet.
Vedr. det på junimødet besluttede punkt om personaleforplejning: - det er som aftalt viderebragt til hhv.
Kirkegårdsbestyrelsen, Personregistrering Syd og Regnskabskontoret.

