Referat til møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 7. november kl. 19.00 i Sognegården
Tilstedeværende: Ane Marie Taszarek, Anja Stokholm, Axel Bach, Bent Homann, Birgitte Pedersen, David Kessel, Flemming Mikkelsen,
Grethe Gylling, Jette Siggaard, John Lykke Christensen, Lars Jacobsen, Lene Risør, Sonja Due, Lis Bertelsen og Gitte Ranfelt Laugesen
(medarbejderrepræsentant og referent). Desuden Bonnick Lundberg, Michael Knudsen.

Nr. Karakter

Hvem

Indhold

Bilag

0

Opfølgning

Evt. opfølgning fra sidste møde:
FU arbejder videre med ”den røde tråd” og kommer med oplæg
senere.
Endelig godkendelse af Budget 2019 – LJ udsender bilag:
Orientering om 3. kvartalsregnskabsresultat.
Tranbjerg Sogns menighedsråd, CVR nr. 16978515, budget 2019.
Bidrag budget afleveret den 25-10- 2018 kl. 10.45 er godkendt.

1

Beslutning

Kassereren

2

Beslutning

FU

Personalepleje, midler og praksis, - tilpasning af tidl. Beslutning:
Vedtaget. Træder i kraft nu.

3

Orientering

Formanden

a. FDF – juletræssalg, opstilling fra 17. nov., salg fra 30. nov.
b. Sidste nyt om opslaget af den ledige præstestilling:
Formanden meddelte at have modtaget ansøgninger til den ledige
stilling. Indkaldelser til orienterings- og indstillingsmøde sendes
ud senere. Der er ingen ændringer i den udsendte tidsplan.
-

Formandsmøde hos provsten 13. november.
Orientering om processen vedr. fælles kommunikationsaftale
med domprovstiet og nordre provsti.
Orientering om processen vedr. ansættelse af
personalekonsulent i søndre provsti.

Vedlagt

Tidsplan

-

Udvalgene*

Nye tænkemåder og strukturer i forhold til kommunalt og
kirkeligt miljø.
Provstiet har godkendt Tranbjerg kirkes regnskab fra 2017.
Orglet behøver renovering (konstateret ved provstesyn i maj
2018). Der er modtaget to tilbud som følger senere.

Sognegårdsudvalget: Udvalget indhenter tilbud på containere og
afhentning efter ønske om kildesortering.
Kirkegårdsbestyrelsen: Ekstraordinært møde i kirkegårdsbestyrelsen
fredag den 9. november.

Enkeltpersoner*

Kontaktperson:
- arbejdsmiljøforhold i Sognegården og brug af klapstole i kirken:
Henvist til behandling i de respektive udvalg:
Der skal afsættes midler til nye borde og stole til salen i sognegården,
da de nuværende møbler er for tunge at håndtere, uhensigtsmæssige
jf. arbejdsmiljø (APV).
- Der skal være min 130 cm flugtvej ned ad midtergangen i
kirken, hvorfor det ikke er tilladt at have klapstole i kirken.
Kirkeværgen:
- der er indhentet tilbud på forhøjelse af pulpituret i kirken, det
er nu blevet sendt til de rette instanser til godkendelse.
- Sognegården trænger til en oprydning.
- Kontorerne er blevet malet (det sidste kontor males i uge 47).
KK-medarbejder:
Det går super godt med minikonfirmander, dobbelt så mange
tilmeldte som vanligt.
Præster:

-

-

4

Eventuelt

Alle

5

Evaluering

Alle

Der har været provstikonvent. Drop in dåb finder sted fredag
den 29. marts kl. 15-20 i udvalgte kirker i søndre provsti.
Morgensang for vuggestuebørn med præst og kkmedarbejder. 5 hold vuggestuer har været til morgensang, to
følger i næste uge.
Etisk Dialogforum, nyoprettet forum til diskussion af svære
dilemmaer, tilstede er en læge, filosof, psykolog og præst
m.fl. Anja har været til første møde i denne uge.
Konfirmandlejren var meget vellykket, især takket være FDF.

+ underskrift

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

Dato:
10. oktober
7. november
5. december
23. januar
20. februar
20. marts
24. april
22. maj
13. juni (torsdag)
21. august
18. september
23. oktober

Kaffebrygger:
Lene
Lis
Ane Marie (gløgg og æbleskiver)
Anja Stokholm
Axel Bach
Birgitte Pedersen
Bonnick Lundberg
David Kessel
Flemming Mikkelsen
Grethe Gylling
Jette Siggaard
Lars Jacobsen

27. november

Lene Risør

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

