Referat fra møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 23. september 2020 kl. 19.00 i Sognegården
Deltagere: Ane Marie Taszarek, Anja Stokholm, Axel Bach, Birgitte Pedersen, Bonnick Lundberg, Flemming Mikkelsen, Grethe Gylling,
Jette Siggaard, Lars Jacobsen, Lene Risør, Michael C. Knudsen, Ulla Astrup samt suppleanterne Bent Homann og Helge Hansen og Gitte
Ranfelt Laugesen (medarbejderrepræsentant og referent).
Afbud: Mia D. Knudsen pga. ferie, Sonja Due og David Kessel

Nr. Karakter

Hvem

Indhold

0

Opfølgning

1

Godkendelse

Kasserer

Revisionsprotokol samt revisionspåtegning: er forelagt, taget til efterretning og godkendt.

2

Beslutning

Kontaktperson

Indkøb af hjertestarter – indstillet af FU: Godkendt.
Jul: færre kirkegængere i år end vi er vant til. Der vil følge en drøftelse og arbejdes på en
løsning.
Ledig 20 timers kirketjenerstilling pr. 1. november, da Ole har opsagt sin stilling. Stillingen slås
op snarest. Der etableres et ansættelsesudvalg bestående af kirketjener Erik, kontaktperson
Jette, en præst m.fl.
Der afholdes MUS-samtaler i løbet af oktober.

3

Beslutning

Kirkeværge

Opdatering af internethastighed samt kameraovervågning: godkendt.

4

Orientering

Kasserer

Ligning 2021
Godkendt byggeregnskab / materielplads

Bilag

Evt. opfølgning fra sidste møde

Udsendt

1

5

Orientering

Udvalgene*

Aktivitetsudvalg: Ane Marie vedr. samarbejde med Bocenter Tranbjerg, Koncert med Lene
Nørrelykke m.fl. 19. november – billetter købes online til 50 kr.
Onsdagsforum: fremover vil bordopstillingen være to rækker med plads til i alt 48 personer.
Bonnick: vi vil arbejde på et øget samarbejde med Forsorgshjemmet.
Kirkegårdsudvalg: Kirkegårdslederen er på barsel frem til sommer 2021.
Øvrige udvalg:

6

Orientering

Enkeltpersoner*

7

Eventuelt

Alle

Formand:
1. privat fællesvej i vores opkørsel mellem Rema og kirke. Vi kan ansøge Aarhus
Kommune om parkeringsforbud eller standsningsforbud. Der nedsættes et udvalg
bestående af Birgitte, Flemming og Lars.
2. sidste møde i dette MR er 18. november kl. 17.30, hvor vi begynder med at spise
sammen.
Præst: der vil blive kigget på liturgien i højmessen og se, om vi kan lave justeringer (nadver og
ind- og udgangsbøn ønskes tilbage).
Kasserer: budget 2021 skal fremlægges og godkendes på næste MR-møde.
Kirkeværge: lydanlægget i sognegården repareres.
Basargruppen: Der arbejdes på en løsning vedr. Basaren, så der stadig kan samles penge ind
til Folkekirkens Nødhjælp.
KK: det går godt med minikonfirmand, babysalmesang og toddlersalmesang. Så meget som
muligt udendørs. Vi har brugt kirkegården rigtig meget, og det fungerer rigtig godt. Det er
dejligt at kunne lave aktiviteter igen.
Præst: Konfirmandturen gik godt. Meget positivt, at så mange fra MR og personale deltog.
Undervisningen er præget af coronatiltag. Der er dåbsgudstjenester næsten hver uge.
Menigheden tager godt imod tiltagene og er glade for, at det endelig kan lade sig gøre med
konfirmation, dåb osv.
Evaluering af Valgforsamlingen.
Konstituerende møde onsdag den 25. november 2020

2

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

Dato:
23. september
21. oktober
18. november

Kaffebrygger:
Bonnick Lundberg
David Kessel
(sidste møde i nuværende råd, - mødetid kl. 17.30 til middag)
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