Dagsorden til møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd torsdag 13. juni 2019 kl. 19.00 i Sognegården
Deltagere: Anja Stokholm, Axel Bach, Birgitte Pedersen, Bonnick Lundberg, David Kessel, Flemming Mikkelsen, Grethe Gylling, Jette
Siggaard, Lars Jacobsen, Lene Risør, Mia D. Knudsen, Sonja Due, Ulla Astrup
Fraværende med afbud: Gitte Ranfelt Laugesen, Ane Marie Taszarek, Michael C. Knudsen

Nr. Karakter

0

Hvem

Opfølgning

Indhold

Bilag

Evt. opfølgning fra sidste møde
Intet

1

Beslutning

Kasserer

Første behandling af Budget 2020

Følger

Budget lagt med udgangspunkt i regnskab for 2018
Tranbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16978515, Budget 2020, Bidrag budget afleveret d.
12-06-2019 kl 09.39.
Budgettet er godkendt
2

Beslutning

Formanden

Takster ifm. bisættelse/begravelse af ikke-folkekirkemedlemmer
Forslaget vedtaget med startdato 1. 1. 2020. Dette giver mulighed for at orientere
samarbejdspartnere og øvrige sogne i provstiet.

3

Orientering

Formanden

Dialogmøde hos provsten vedr. udviklingsplaner for kirkegårdene
Formand og næstformand deltager. Vi fortæller om det på mødet i august

Følger

4

Orientering

Udvalgene*

Referat fra seneste Kirke-/kirkegårdsudvalgsmøde
Ingen bemærkninger
Vi har modtaget et forslag fra vores bygningskonsulent om indretning af materielgård
Lars kontakter konsulenten med henblik på at få denne til at lave udbudsmaterialet
Charlotte Rørth inviteres i samarbejde med biblioteket

5

Orientering

Enkeltpersoner* Kirkeværgen: der skal iværksættes vedligeholdelse af præsteboligen
Ny præstetavle er påbegyndt, Dansk Kirkeinventar udfører arbejdet
Pulpiturrækværk bliver nu forhøjet.
Nattergaletur var en succes, der gerne må gentages
Indskrivning af konfirmander sker inden skoleferien
Kontaktperson: der har været medarbejdermøde d. 6. 6.
Gitte blev genvalgt som medarbejderrepræsentant.
Medarbejderne ønsker at modtage dagsordener og referater fra MR.
Der vil blive holdt et yderligere møde om, hvordan vi sammen laver den bedste kirke i
Tranbjerg.

6

Drøftelse

Alle

Uformel drøftelse af MR’s virke og aktiviteter i den forgangne periode (evaluering: - mere
af/mindre af) samt virke og aktiviteter fremover
Kan vi lave aktiviteter for 15 – 19 årige?
Bonnick fortalte om et initiativ for beboerne i de nye ungdomsboliger i Slet
Grethe vil gerne hjælpe med madlavning til et sådant arrangement
Ulla vil gerne have ideer til foredragsholdere til Årstidscafeen
Vi kan udvide vore diakonale tilbud

Vedlagt

Omlægge nogle af morgenandagterne til aftenandagter?
Diskussion om nadver skal være med druesaft eller portvin – vi tager emnet op ved et senere
møde
Bonnick opfordrede til, at MR-medlemmer kommer og er med til at tage vare på de svageste
i samfundet.

7

Eventuelt

Alle

Flemming vil gerne have besked, hvis vi observerer blinkende pærer eller andre
uregelmæssigheder i elforsyningen.

8

Evaluering

Alle

+ underskrift

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

Dato:
13. juni (torsdag)
21. august
18. september
23. oktober
27. november

Kaffebrygger:
Flemming Mikkelsen
Grethe Gylling
Jette Siggaard
Lars Jacobsen
Lene Risør

