Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 8. november 2017 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Jette Siggaard, Ane Marie Taszarek, Sonja Due, John Lykke Christensen, Anette
Brøndum, David Kessel, Lars Jacobsen, Grethe Gylling, Axel Bach, Lis Bertelsen, Bent Homann, Flemming
Mikkelsen og Anja Stokholm. Afbud fra Lene Risør, Sirius Rønn og Ole Fenger (medarbejderrepræsentant).
Pkt. 1 - Beslutningspunkt:
Menighedsrådet godkendte Sirius Rønns ønske om at udtræde af rådet og bød herefter velkommen til 1.
suppleant Bent Homann, der også indtræder i SR’s udvalgsposter, hhv. Præste- og Sognegårdsudvalget og
Kommunikationsudvalget.
Pkt. 2 - Referat
fra seneste Menighedsrådsmøde 11. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 3 – Handleplan: – intet nyt.
Pkt. 4 - Orientering fra formanden:
a) Provstiet har godkendt kirke- og sognegårdssyn 2017 under forudsætning af, at der er budgetmæssig
dækning i kirkekassen.
b) Formanden har godkendt ansøgning fra FDF vedr. det årlige juletræssalg på kirkens græsareal.
c) De 1.000 blomsterløg er nu nedlagt i fem cirkler i plænen ud mod lyskrydset.
d) Minihåndbog 2018, - følgende ønsker: Lis, Bent, John, Sonja, Axel, Anette, Birgitte, Lene.
e) FDF takker for gavekort ifm. 40 års jubilæum.
Pkt. 5 - Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget (referat fra seneste udvalgsmøde udsendt). Udvalget har også besluttet, at
de rådne rønnetræer i alleen på kirkegården skal fældes.
b) Aktivitetsudvalget (referat udsendt 12. oktober). Nytårskoncerten finder sted i sognegården.
c) Kommunikationsudvalget. Gitte sender deadlines for kirkeblad ud til Menighedsrådet. Næste frist for
aflevering af materiale til kirkebladet er 30. november. Gitte har været på kursus vedr. opsætning af
ny hjemmeside i dag. Det gik godt, men vi skal have kalenderkursus, så vi kan få hjemmeside til at
arbejde sammen med kalendersystemet. Gitte sender forslag til datoer for et kommende
kalenderkursus.
d) Juleuddelingsudvalget. Der bliver ikke julelotteri i år fra Lions Club, - derfor bliver der ikke uddeling af
overskud til julehjælp nov. 2018. Men vi venter et tilskud i år.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget. Der vil ske renovering af vinduer i Sognegården i løbet af foråret.
f) Kirkegårdsbestyrelsen, - intet nyt.
Pkt. 6: Orientering fra:
a) Kirkeværgen – vedr. syn med arkitekten i kirken: fuger indvendigt i tårnet er ikke gode, tårnlugerne skal
slibes ned og males i det nye år. Hoveddøren til kirken er blevet slebet ned og har fået olie – og er
blevet rigtig flot.
Vokslysene i kirken er udskiftet med olielamper, ligesom der er indkøbt små olielamper i fyrfadsstørrelse til
kirkebænkene. Det er meget smukt, når de er tændte! Kirkens og sognegårdens brandmateriel er blevet
efterset og godkendt. Der er blevet ryddet op og smidt ud af depotet.
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Kopimaskine/printeren er for dyr og for dårlig. Flemming og Gitte mødes med Sharp i morgen og ser på
hvilke muligheder, der er for opgradering/ nedbringelse af udgifter.
Der er etableret en erfagruppe for kirkeværger i Søndre Provsti, og Flemming har deltaget i det første
møde. Mange af termokanderne er gået i stykker, – vi bør overveje at købe nye.
b) Præsterne: der har været forskellige konfirmandprojekter, -lejr og -løb. Præsterne takker for al den
frivillige støtte. Det er gået rigtig godt. Næste gang, vi ser konfirmanderne, er til januar.
Gitte og Anja har været til workshop om dåb.
I Uge 46 og 47 kommer præstepraktikanterne Kenny, Julie og Christian igen.
Ved Alle Helgens gudstjenesterne var der et meget lille fremmøde ved gudstjenesten om formiddagen.
Kunne man overveje navneoplæsning om formiddagen? Eller måske lægge gudstjenesterne sammen?
Præsterne snakker videre om dette punkt.
c) Kassereren. Birgitte er udpeget til at være Lars’ suppleant i Provstiudvalget.
d) Grøn Kirke: - Vi indfører kildesortering snarligt.
e) Kontaktperson, herunder rammetider for kirketjenerfunktionen. Jette udsender et dokument med
udkast til rammetid for kirketjeneren, som MR bedes forholde sig til inden for en uge.
f) Medarbejderrepræsentanten. Ikke til stede.
Pkt. 7 – Valg:
a. Formand: Birgitte enstemmigt genvalgt, dvs. med 11 stemmer ud af 11 stemmeberettigede.
b. Næstformand: Lene genvalgt med 9 stemmer ud af 11 stemmeberettigede, Lars fik 1 stemme og 1
stemmeseddel var blank.
c. Kirkeværge: Flemming enstemmigt genvalgt, dvs. med 11 ud af 11 stemmer.
d. Kasserer: Lars enstemmigt genvalgt, dvs. med 11 stemmer ud af 11 stemmeberettigede.
e. Kontaktperson: Jette enstemmigt genvalgt, dvs. med 11 stemmer ud af 11 stemmeberettigede.
f. Sekretær: Gitte enstemmigt valgt.
g. Bygningskyndig: På anbefaling af Helge Hansen blev arkitekt på Jydsk Teknologisk Thea Bech-Petersen
enstemmigt valgt.
h. Medunderskriver (underskriftsberettigede): Formand og næstformand genvalgt.
Pkt. 8 – Endelig godkendelse af Budget 2018
v. Lars (bilag udsendt): - budgettet blev drøftet og godkendt. Eneste ændring i forhold til budget vedtaget i
maj 2017 er flytning af kr. 50.000 fra drift til anlæg).
Tranbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16978515, Endelig budget afleveret d. 06-11-2017 16:08.
Pkt. 9 – Kommende arrangementer:
Juleaften kl. 10.30: Ane Marie, kl. 11.45: Lars og Birgitte, kl. 13.00: Jette og Lene, kl. 14.15: John og
Birgitte, kl. 15.30: foreløbigt ingen.
Lørdag den 11. november er der udflugt til Overtaci-museet m. guide. Der er tre ledige pladser.
Torsdag den 16. november: - Officiel indvielse af det nye dåbstræ for alle, der er døbt i 2017. Der er
inviteret 70 børn med deres forældre.
Pkt. 10 – Beslutningspunkt:
Det indstilles, at antallet af gudstjenester på Friplejehjemmet forøges med fire p.a.: - Efter en god drøftelse
pro et contra blev indstillingen godkendt.
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Pkt. 11 – Beslutningspunkt:
Indstilling fra Kirke- og Kirkegårdsudvalget vedr. udbudsmateriale (bilag udleveret på mødet): - Godkendt
med den tilføjelse, at det understreges i udbudsmaterialet, at arbejdet skal sættes i bero, når der er
kirkelige handlinger udendørs, dvs. udbæring af kister samt selve begravelseshandlingen på kirkegården.
Formanden har sendt arkitektens skitsetegning og den estimerede økonomi til Provstiudvalget (også sendt
til MR-medlemmerne). PU behandler henvendelsen 14. november, hvorefter vi forhåbentligt får grønt lys til
at igangsætte udbudsforretningen.
Pkt. 12 – Beslutningspunkt:
Ansøgning fra Aktivitetsudvalget vedr. julekrybbe (bilag udsendt): - Ansøgningen mødte ikke nok tilslutning
fra Menighedsrådet.
Pkt. 13 – Beslutningspunkt:
Indstilling fra FU vedr. foræring af dåbsklud med virkning fra 2018 (bilag udsendt): Godkendt.
Pkt. 14 – Beslutningspunkt:
Indstilling fra FU vedr. endnu en visionsdag samt andre tiltag (bilag vedlagt): Endnu en visionsdag blev
godkendt, - nemlig lørdag den 14. april 2018. Den øvrige del af indstillingen overføres til næste møde, dvs.
til 6. december.
Pkt. 15 – Eventuelt
Grethe fortalte, at den forgangne lørdags basar indbragte ca. kr. 54.300,-. FLOT!!!
Bent overtager den Ipad, som Sirius har lånt. Formanden be’r Sirius om at aflevere den i Sognegården.
Der bliver et ganske kort ekstraordinært Menighedsrådsmøde torsdag den 3. maj kl. 10.30 med ét punkt på
dagsordenen, nemlig Foreløbig godkendelse af budget 2019.
Dette referat skal underskrives senest mandag den 13. november pga. punktet om endelig vedtagelse af
budget 2018, hvorefter Lars bærer det med til møde i Provstiudvalget.

Menighedsrådsmøder i 2017 og 2018
6. december Sonja – GLØGG og ÆBLESKIVER
24. januar - Ane Marie
21. februar - Axel
21. marts - Birgitte
18. april - Flemming
3. maj kl. 10.30 – kaffe/the v. kirketjener
16. maj - Grethe
13. juni - Jette
8. august - John
12. september - Lars
10. oktober - Lene
7. november - Lis
5. december - Bent (gløgg og æbleskiver)
Venligst byt internt hvis nødvendigt!
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