Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 6. december 2017 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Jette Siggaard, Ane Marie Taszarek, Sonja Due, John Lykke Christensen, David
Kessel, Grethe Gylling, Bent Homann, Flemming Mikkelsen, Lene Risør, Anja Stokholm og Ole Fenger
(medarbejderrepræsentant). Afbud: Lars Jacobsen, Axel Bach, Anette Brøndum og Lis Bertelsen.
Pkt. 0:
Referatet fra seneste Menighedsrådsmøde 8. november 2017 er allerede underskrevet.
Pkt. 1:
Handleplan – intet nyt.
Pkt. 2 - Orientering fra formanden:
a) Provstiet har godkendt Regnskab 2016
b) Provstesyn 29. maj 2018 (er udsendt til MR-medlemmerne) – Vi er vært ved både kaffe med brød i
våbenhuset samt frokost i Sognegården. Birgitte bestiller.
c) Formandsmøde i Provstiet 14. november – Der arbejdes på fælles (= samme) kalenderløsning i provsti,
sogne og Personregistrering Syd. - Alt tyder på, det bliver DKM’s løsning, som vi netop har entreret med.
Samtidigt er ny budgetstyringsmodel i proces, og sognene bakkede op om fælles personalekonsulent i
regi af provstierne i Aarhus.
d) Lovforslag vedr. kommende MR-valg – Hvis forslaget vedtages, vil der fremover blive tale om
valgforsamling, hvor kommende menighedsråd dannes, dvs. uden egentlig valghandling. Derudover
forventes det, at forsøget med 2-årige valgperioder bliver permanentgjort.
Pkt. 3 - Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget – intet nyt udover punkt 8.
b) Aktivitetsudvalget – Ane Marie fortalte om en god frivilligaften med nogle få nye. John fortalte om FDFaften i kirken, hvor flere af FDF’erne udtrykte deres opfattelse af begrebet ”taknemmelighed” og nævnte
ønsket om flere arrangementer, herunder rytmisk gudstjeneste.
c) Kommunikationsudvalget – intet nyt
d) Juleuddelingsudvalget – mødes om et par dage. Der er indkommet 19 ansøgninger (36 børn), - der er
kr. 17.000,- til uddeling. OBS: - vi har p.t. ingen midler til uddeling i 2018! Nye tiltag skal udtænkes.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget – intet nyt
f) Kirkegårdsbestyrelsen – intet nyt
Pkt. 4 - Orientering fra:
a) Kirkeværgen – Flemming har undersøgt priser vedr. køb eller leasing af ny kopimaskine/printer. Den
nuværende er 10 år gammel, fungerer ikke godt nok, og serviceaftalen er alt for dyr. Flemming, Gitte,
Lars og Birgitte mødes snarest for at træffe beslutning om ny maskine.
Kirkens fordør og tårnluger er malet. Højttaleranlægget i Sognegården fungerer meget dårligt, Flemming undersøger løsning. Varmestyringen i kirken fungerer nu.
b) Præsterne – v) Anja: - indvielse af dåbstræ gik godt. Det er jul, og der er travlt og fuld gang i julegudstjenester. Det er hyggeligt og giver god mening at være med til. Levende Adventskalender går godt både
i kirken og i Sognegården med kreabord og godnatsang.
v) David: - vi kører nu med digital kirkebog, og efter lidt startproblemer lader det til at gå godt. Indsamling
til Kirkens Korshær fik et flot resultat, Tranbjerg har indsamlet ca. 20.000 kr. = 1/10 af det samlede beløb
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indsamlet i Aarhus! Der var både frivillige fra Testrup, konfirmander og minikonfirmander. Til næste år
skal der reklameres bedre og tidligere over for minikonfirmander og konfirmander.
c) Kassereren - afbud
d) Grøn Kirke: - Der er indkøbt skraldespande til kildesortering i Sognegården.
e) Kontaktperson, - Erik Borrits er blevet ansat som kirketjener på 20 timer pr. 1. januar 2018.
Der er udkommet nyt cirkulære om beklædning til kirketjenere. På næste medarbejdermøde drøftes
beklædning til øvrige ansatte.
Ramme- og rådighedstid er blevet udarbejdet og sendt ud til Menighedsrådet, som har godkendt den.
Jette har været til møde om nyt lønsystem i dag. KMD har vundet udbuddet vedr. dette. Ny persondatalov
til maj 2018.
Vi er godt i gang med MUSamtaler, hvoraf en enkelt er afholdt, udviklingsplaner fra samtalerne sendes
til MR.
Kontaktpersonen har ret til at deltage i kalendermøder, hvilket nu er undersøgt juridisk, - MR (typisk
personificeret i Jette som kontaktperson) har ledelsesretten, Jette vil deltage i videst mulig udstrækning.
Branko har spurgt, om der fortsat er penge til CD med børnekor, - beslutning om dette åbenbart truffet
af tidligere MR i 2016. MR-medlemmer bedes undersøge i egne annaler efter beslutningsgrundlag/
ansøgning. Både Folkekirkens kors (logo) og måske Tranbjerg kirkes eget logo skal på CD’en, der gives til
dåbsbørn. - Kommunikationsudvalget bedes arbejde videre med eget logo / corporate identity.
f) Medarbejderrepræsentanten: Intet nyt.
Pkt. 5 – Kommende arrangementer:
Juleaften: - der mangler frivillige vagter til den sidste gudstjeneste, men vi klarer os uden.
Nytårsgudstjenesten er flyttet til den 31. december kl. 14. Der er således ingen arrangementer den 1.1.2018.
Pkt. 6 – Beslutningspunkt: - Tranbjerg Kirke på Google Street View?
Et stort flertal besluttede at tage imod tilbuddet. Birgitte udfører.
Pkt. 7 – Indstilling til beslutning (overført fra mødet 8. november):
(dog ikke spørgsmålet vedr. endnu en visionsdag, der jo allerede er besluttet): - vi arbejder videre med
forslaget om ”procedureskema” som metode og tankemodel, vi skal også huske at opsætte målbare mål,
som er forudsætning for eventuel evaluering.
Vi arbejder ligeledes på at udarbejde ”kommissorium” for de forskellige funktioner såsom kirkeværge,
kontaktperson, formand, - udvalgsbeføjelser m.m.
På MR-mødet i januar sættes vore ønsker til indhold af næste visionsmøde 14. april på som dagsordenspunkt,
f.eks. vores mål, formål, mission, og vision med at være kirke, - hvad er vores kirkesyn. Til mødet udarbejdes/
Indhentes sogneanalyse (fra kommunen?) samt oversigt over kirkelige handlinger.
Pkt. 8 – Orienteringspunkt vedr. udvidelse af kirkegården (referat fra seneste møde i Kirke- og Kirkegårdsudvalget udsendt forinden)
Birgitte orienterede kort om, at provstiudvalget i forbindelse med behandling af vores ansøgning om
udvidelse af kirkegården mod sydvest havde bedt provstiets egen sagkyndige om en udtalelse. Denne har
stillet en del spørgsmål, som vi i udvalget har forholdt os til, men vedkommende har samtidigt erklæret sig
inhabil. Vores kirkegårdsarkitekt indsamler det fornødne materiale til besvarelse af provstiudvalgets
spørgsmål og fremsender dette til behandling på PU’s januarmøde. Her forventer vi at få klarmelding!
Pkt. 9 – Eventuelt
John meddeler, at FDF er godt i gang med årets juletræssalg.
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