Referat fra møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 12. september kl. 19.00 i Sognegården
Tilstedeværende: praktikanter: Gunilla, Sofia,
Afbud: Lis Bertelsen, Sonja Due, Flemming,
Nr. Karakter

Hvem

Indhold

Bilag

0

Opfølgning

Evt. opfølgning fra sidste møde:
Beklædningspapir er nu præciseret. Jette sender det ud til
personalet.

1

Beslutning

Kassereren

Godkendelse af regnskabet for 2. kvartal 2018. Godkendt.

Udsendt

2

Beslutning

Præsterne

Ændring af tidspunkter for konfirmation fra 2021. Godkendt.

Vedlagt

3

Beslutning

Præsterne

Nytårsgudstjeneste 31. dec. 2018 i stedet for 1. jan. 2019.
Godkendt.

Vedlagt

4

Folkekirkens
Familiestøtte

Vi vil gerne være med og støtte det, men vil ikke binde os til at
finde en kontaktperson.

5

Fælles
bygningsadministration
i provstiet

Vi finder os ikke i stand til at træffe en beslutning på det
forelæggende grundlæg.

6

Orientering

Formanden

Sidste nyt vedr. kirkegården. Kirkegårdsudvalget mødes næste uge
for at træffe en beslutning.

Udvalgene*

Aktivitetsudvalget: se referat.

Enkeltpersoner*

Præsterne: møde på lokalcentret 12/9 vedr. samarbejde på tværs af
institutioner i Tranbjerg. ”Vi er sammen om Tranbjerg”. Forslag om
fælles dag som er åben for alle i sognet, både institutioner og
borgere. Hvad er vigtigt for dig i Tranbjerg: 27. november kl 17-19.
Kontaktperson: Vores regnskabsmedarbejder er fratrådt sin stilling i
dag.
Kirke- og kulturmedarbejder: 3 nye til toddlersalmesang. PR og god
omtale virker! Endvidre ny fb-gruppe for toddlere, som fungerer
godt. Minikonfirmander inviteres i denne uge.
Kasserer: nye gebyrer i banken.
Medarbejderrepræsentant: ønske om at FU diskuterer
personalejulefrokost.

4

Eventuelt

Alle

Kirkegårdsvandring søndag den 30. september kl. 14. MR og
Socialdemokratiet inviterer alle borgere i Tranbjerg. Invitation på
www.tranbjergkirke.dk
Hvad er der blevet af stien fra lyskrydset til kirkegården, og hvad
kan vi gøre ved det?
Vi fik taget afsked med Anette i søndags. Der var 50 til frokost efter
gudstjenesten. Det var meget vellykket.
Kommende datoer i 2019:
23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 22/5, 13/6, 21/8, 18/9, 22/10, 27/11.

5

Evaluering

Alle

+ underskrift.

Udvalgene*: Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget, Kommunikationsudvalget, Juleuddelingsudvalget, Præste- og
Sognegårdsudvalget, Kirkegårdsbestyrelsen, Grøn Kirke
Enkeltpersoner*: Kirkeværgen, præsterne, KK-medarbejderen, kassereren, kontaktpersonen, medarbejderrepræsentant.

Dato:
12. september
10. oktober
7. november
5. december

Kaffebrygger:
Lars (kun kaffe)
Lene
Lis
NN (gløgg og æbleskiver)

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

