Tranbjerg Sogns Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Til stede: Birgitte Pedersen, Bent Homann, Jette Siggaard, John Lykke Christensen, Anette
Brøndum, Lene Risør, David Kessel, Ane Marie Taszarek, Sonja Due, Lars Jacobsen, Grethe Gylling,
Axel Bach, Lis Bertelsen, Anja Stokholm, Ole Fenger (medarbejderrepræsentant) og Gitte Ranfelt
Laugesen (referent). Afbud fra Flemming Mikkelsen.
Pkt. 1: Referat fra seneste Menighedsrådsmøde 21. februar 2018, - referatet blev godkendt og
underskrevet.
Opfølgning: 1) ny kollektliste, - Grethe indkalder relevante deltagere til møde efter påske.
Pkt. 2: Orientering fra formanden, bl.a.:
a) Liturgisk oversigt er sendt til tryk.
b) Visionsmøde 14. april, - hele MR bortset fra Lis deltager, og alle medarbejdere bortset fra
kirkesanger deltager.
c) Provstiudvalget har godkendt vores ansøgning om udvidelse af kirkegården. Udbudsprocessen
påbegyndes efter påske. Egne kirkegårdsgartnere kan allerede nu gå i gang med det forberedende
arbejde, inden det valgte firma går i gang med selve udvidelsen i foråret 2019.
Pkt. 3: Orientering fra udvalgene:
a) Kirke- og Kirkegårdsudvalget, - snart springer alle de nye krokusløg ud i plænen. I efteråret vil
gartnerne lægge flere løg.
b) Aktivitetsudvalget, - intet nyt udover det udsendte referat.
c) Kommunikationsudvalget, - Axel fremlagde forslag til nyt logo. Kommunikationsudvalget
arbejder videre med logoets udtryk efter at have hørt forskellige synspunkter og indspark.
Udvalget samt MR-formand træffer endelig beslutning.
d) Juleuddelingsudvalget, - p.t. er der tjent kr. 800 til Juleuddeling fra salg af påskepynt.
e) Præste- og Sognegårdsudvalget, - intet nyt
f) Kirkegårdsbestyrelsen, - intet nyt
Pkt.4: Orientering fra:
a) Kirkeværgen, - afbud pga. sygdom
b) Præsterne og KK-medarbejderen, - både Anette og Gitte er overenskomstansatte og vil derfor
være omfattet af den mulige lockout. ”Heldigvis” har Anette ingen konfirmander i år.
Kirkens Studiedage i lørdags gik godt, 68 deltagere. Det har været et udfordrende minikonfirmandhold denne gang, Gitte, Jette og Birgitte taler videre om det, herunder kontakter fagpersoner og
skole for viden og hjælp.
c) Kassereren, - generalforsamling i P-lauget den 6. april kl. 9. Husk ekstraordinært MR-møde vedr.
budget den 3. maj.
d) Grøn Kirke, - Aksel opfordrer til, at alle læser side 18 i Menighedsrådenes Blad vedr. Grøn Kirke.
e) Kontaktperson, - informerer om lockout og hvordan det vil påvirke os. Jette opfordrer til,
at ferie afvikles i skoleferierne. Kirkekontoret vil være lukket mandage, da KK-medarbejderen
holder fri, og der ikke er nogen, der kan vikariere. Der har været møde med Jobcentret vedr. en
eventuel praktikant. Arbejdsmiljøkonsulenten har været rundt i kirken og sognegården og talt med

medarbejdere og Jette. Konsulenten anbefaler os straks at hæve højden på rækværket ved orglet
samt at sørge for bedre lys på kontoret.
f) Medarbejderrepræsentanten, - den sæsonansatte gartner har fået andet arbejde. Den
potentielle lockout bekymrer. Kalenderen har mangler, når den læses via app på telefonen, men
kontaktpersonen meddelte, at fejlretning er i proces, og at hun er fortrøstningsfuld.
Pkt. 6: Regnskab 2017 v. kassereren (bilag udsendt), - årsregnskabet udviser et negativt resultat på
kr. 16.000. Det anses for tilfredsstillende, da der i regnskabsåret er afholdt udgifter på ca. kr.
100.000 til tre nye katafalker samt kr. 50.000 til køb af nyt digitalt klaver og PA-anlæg. Disse
udgifter var ikke budgetteret i driftsbudgettet. Kassereren og formanden er enige om en
momsmodel, hvor vi benytter arbejdstidsfordelingen på kirkegården.
Pkt. 7: Udkast til kommissorium v. Aktivitetsudvalget (bilag udsendt), - principiel enighed om, at
udvalg samt enkeltpersoner (f.eks. kirkeværge, kontaktperson, kasserer, formand) skal have
beslutningskompetence inden for de rammer, MR har givet via kommissorier. Hvis der opstår
implikationer af økonomisk eller personalemæssig karakter, skal det på Menighedsrådets bord,
f.eks. ved brug af meget stort beløb/omfattende arrangement). Ane Marie og Birgitte arbejder
videre med kommissoriet, der jo danner grundlag for kommende kommissorier.
Pkt. 8: Kommende arrangementer, - Onsdagsforumtur til Jelling den 2. maj, Skærtorsdagsmiddag,
og Frivilligaften den 23. maj.
Pkt. 9: Eventuelt, - Den nye hjemmeside er blevet rigtig god! Ønske om, at frokoststuen ikke
bruges til møder, da mange går igennem og har ting derinde, der skal bruges i løbet af dagen.

Menighedsrådsmøder i 2018
Dato:
Kaffebrygger:
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!

