Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Afbud fra Ane Marie, Ole, Bent, Anette.
Tilstede: Lene, Lis, Anja, Sonja, Jette, John, Flemmig, Axel, David, Lars, Gitte, Birgitte.
Pkt. 6 ændres fra kommissorium til godkendelse af regnskab 2017.
Pkt. 1: Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 21. marts 2018, godkendelse og
underskrift inkl. evt. uddybning.
Opfølgning: a) ny kollektliste. Der indsamles nu udelukkende til menighedsplejen,
Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
b) Nyt logo: næsten færdigt.
Pkt. 2: Orientering fra formanden, bl.a.:
a) aflysning af ekstraordinært møde 3. maj.
b) MR med til uddeling af TT’s Frivillighedspris. Lene deltager og holder løbende MR
opdateret.
Pkt. 3: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget, herunder seneste nyt om kirkegårdsudvidelse:
Arbejder videre med udbudsprocedure for den ny kirkegårdsdel. Møde 8. maj med
arkitekten vedr. udbudsprocessen.
b) Aktivitetsudvalget: Frivilligaften onsdag den 23. maj. Gitte og Birgitte forbereder
oplæg vedr. frivillige/ejerskab.
c) Kommunikationsudvalget: intet nyt.
d) Juleuddelingsudvalget: Solgt påskepynt for 1585 kr. til fordel for menighedsplejen.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget: tilbud på murerarbejde (fuger) er indhentet og
tages til efterretning.
f) Kirkegårdsbestyrelsen: referat udsendt.
Pkt.4: Orientering fra:
a) Kirkeværgen: intet nyt.
b) Præsterne og KK-medarbejderen: Konfirmations- og forberedelsestid.
c) Kassereren, herunder sidste nyt fra P-lauget: Generalforsamling i P-lauget har
medført at vores kontingent nedsættes til ca. 3000 kr. p.a. Vi regner med, at plauget donerer 5000 kr. til krokusløg på kirkens plæne. Driftsligningen er det samme
i 2019 som i 2018.
d) Grøn Kirke: intet nyt.
e) Kontaktperson, herunder sidste nyt vedr. AM-undersøgelse: orienteringsmail
udsendt.
f) Medarbejderrepræsentanten: fraværende.
Pkt. 5: Liturgisk oversigt bragt i anvendelse, - hvordan er det gået? Er trykt og i brug og
ser ud til at fungere efter hensigten.

Pkt. 6: Gennemgang af regnskab: Hensættelse til kirkegårdsrenovering er forøget med
100.000 kr. til 400.000 kr. Tranbjerg Sogns Menighedsråd cvr.nr.: 16978515 regnskab 2017
afleveret 1.april 2018 kl. 14.14. er godkendt af MR.
Pkt. 7: Sidste nyt om potentiel konflikt: Strejke kan blive 8. maj, lockout kan blive 12.
maj. Ved konflikt modtager vi instrukser på kirkenettet.
Pkt. 8: Kommende arrangementer, herunder Menighedsmøde 17. maj. Frivilligaften 23.
maj. Tranbjerg korets koncert den 15. maj.
Pkt. 9: Evaluering af visionsmøde 14. april:
Meget gavnlig og brugbar dag for os. Erling er skarp, struktureret og lige på kornet. Hvis
vi får skåret det overflødige væk, får vi mere tid og energi til at diskutere de væsentligere
ting, have tematiserede MR-møder med tid til at bevæge os op i helikopterperspektiv. Vi
vil arbejde videre med alt det vi lærte om struktur, skemaer, overblik, og planlægning så
godt, vi kan.
- Bedre planlægning og forberedelse til FU-møder og MR-møder. Vi tilstræber, at
punkter til debat og beslutning, skal være fremsendt skriftligt til MR-formand
senest 10 dage før MR-møde. Punkter til orientering kan dog fremsendes senere.
Alle bilag til drøftelse og beslutning bør udsendes sammen med dagsorden.
Orientering bør så vidt muligt ske pr. mail.
- Reminder 12 dage før MR-møder.
- Struktur for kommende dagsordener:
Beslutningspunkter
Orienteringspunkter (kun akut og vigtigt – al anden orientering udsendes
pr. mail inden mødet)
Evt.
Kort evaluering af mødet.
Pkt.10: Eventuelt:
- Forsikring af frivillige er nu mulig i kommuner og formentlig også i kirker, så det vil
vi undersøge, så alt er i orden, hvis noget skulle ske. Lars tager det med i provstiet.
- Budgetsamråd den 2. maj, hvor Birgitte og Lars deltager.

Menighedsrådsmøder i 2018
Dato:
16. maj
13. juni
8. august
12. september
10. oktober
7. november
5. december

Kaffebrygger:
Grethe
Jette
John
Lars
Lene
Lis
Bent (gløgg og æbleskiver)

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

