Referat af møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 16. maj 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Tilstedeværende: Ane Marie Taszarek, Anette Brøndum, Anja Stokholm, Axel Bach, Bent Homann, Birgitte Pedersen, David Kessel,
Flemming Mikkelsen, Grethe Gylling, Jette Siggaard, Lars Jacobsen, Lene Risør, Lis Bertelsen, Sonja Due, John Lykke Christensen og Gitte
Ranfelt Laugesen (medarbejderrepræsentant og referent).
Fraværende med afbud: Anette Brøndum, Bent Homann og Sonja Due.

Nr. Art

Hvem

Indhold

0

AB, GRL, BP

Nyt logo – Menighedsrådet besluttede på møde 21. marts, at Kommunikationsudvalget
samt MR-formanden træffer endelig beslutning. Status?

Opfølgning

Bilagsnr.

Logo er tilrettet godkendt og taget i brug. Axel snakker dog lige sidste detaljer igennem
med personregistrering og kirkegård.
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Drøftelse

FU

FU foreslår, at MR åbent drøfter et ”beklædningskodeks” for medarbejderne, dog ikke
præsterne og kirketjenerne, for hvem der allerede forefindes regulativ.
Jette udfærdiger et skriv om retningslinjer for, hvad menighedsrådet opfatter som
passende påklædning for medarbejdere ved tjeneste i kirken.

2

Orientering

Formanden

a) Forretningsorden vedtaget 18.02.2015 – fortsættes indtil videre
b) Indledende budgetsamråd 2. maj – et kort referat: Samarbejdsaftale om HR
godkendt, ligeledes om fælles kommunikationsmedarbejder. Godkendt fællespulje til
kirke i udlandet. Nyt bestyrelsesmedlem valgt til Ung Kirke i Aarhus. Lene er trådt af.
c) Årshjul – for hhv. 1) MR, FU, udvalg og 2) Aktiviteter udsendt til brug fremadrettet.
d) Skabeloner: - Dagsorden/referat, Beslutningspunkt, Ressourcemodel udsendt til
brug fremadrettet.
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2c
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e) Menighedsmødet 17. maj – hvem deltager? Grethe, Jette, Birgitte, Lene, David, Ane
Marie.
f) Provstesyn 29. maj kl. 10 – hvem deltager? Lars, Ane Marie, Flemming, Lene, Grethe
og Birgitte. Og kan det erstatte det årlige syn? Ja, der skal ikke være to syn samme
år, hvilket vil sige, at vi ikke behøver have syn igen inden 1. oktober (ifølge Lars –
provstiudvalg).

Kirkegårdsudvalget a) Kirkegårdsudvidelse sendes i udbud efter sommerferien (august).
b) Mulige problemer i afd. H: hække vokser ikke som de skal, dræn fungerer ikke
ordentligt, og vi får at vide fra stiftets kirkegårdsarkitekt, at det vil tage 5-10 år, før
det virker optimalt.

Enkeltpersoner*

3

Eventuelt

Alle

Kontaktperson: obs på dataforordningsloven, som træder i kraft 25. maj.
Kassereren: første kvartal endte med overskud på 266.000 kr.
KK-medarbejder: det går godt med hjemmeside og kalender, der arbejdes videre med
minikonfirmandforløbet (og udfordringer).
Kirkeværge: Kirkegårdsbestyrelsen taler om evt. udvidelse af kirkegårdssamarbejdet til
også at rumme Beder-Malling. Persondatalovgivningen berører også gartnerne, som nu
har fået hver deres ipad med hvert deres login. Vedr. den røde bygning ved skovarealet
har vi meddelt kommunen, at vi ønsker at bevare el og vand. Flemming taler med dem
om kloak. Elregning i kirken og sognegården er skyhøj, Flemming vil undersøge prisen
for evt. at installere fjernvarme i kirken.
f.eks. kommende arrangementer og kommende temadrøftelser
Basargruppen vil fremover støtte et andet projekt i Malawi, som går på at få forbedret
vandforholdene i et område, hvor der netop er blevet bygget en skole.
Biblioteket vil i slutningen af maj opstille reol med bøger og reklame for ”Læs og Del”.
Ide til kommende emne: den røde tråd mellem arbejdet med børn og gudstjenester.
Evt. udeladelse af decembermødet drøftes.
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Evaluering

Alle

Herunder ”evt. reduktion af antal årlige møder”. OK
+ underskrift.

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

