Referat til møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 15. august 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Anette Brøndum, Anja Stokholm, Axel Bach, Bent Homann, Birgitte Pedersen, David Kessel, Flemming Mikkelsen, Grethe Gylling, Jette
Siggaard, Lene Risør, Sonja Due, Lis Bertelsen og Gitte Ranfelt Laugesen (medarbejderrepræsentant og referent).
Afbud: Lars Jacobsen, Ane Marie Taszarek, John Lykke Christensen.
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Indhold
Eventuel opfølgning fra sidste møde
Beklædning for medarbejderne:
Godkendt.
Selve godkendelsen af foreløbigt Budget 2019 sættes på september-mødet.
Status vedr. problemer med kirkegårdsafsnit H + status for omlægning/udbud:
Se referat fra mødet med kirkegårdsudvalget og arkitekter den 8. august. Vi håber
forslag til forbedringer vil hjælpe på situationen.
Der åbnes for tilbud på udvidelse af antal gravpladser afdeling A-F den 8. september.
Der skal laves plan for den del af kirkegården, der ligger rundt om kirken, så man får
et overblik over antallet af fremtidige gravpladser.
Skovkirkegård: Aarhus Kommune har skrevet ansøgning til sig selv om dispensation
fra byplanvedtægten.
Flagning ved bisættelser/begravelser:
Fremover vil der blive flaget 1 time før bisættelser og begravelser.
Mængden af klokkeringninger vil desuden blive besluttet på næste møde i kirke- og
kirkegårdsudvalget.
På oktobermødet vil der blive sat tid af til temamøde vedr. Den røde tråd i
børneaktiviteter fra dåb til højmesse.
Vores praktikant i sognegården er blevet forlænget 2 timer indtil den 28. november.
Camilla Button begynder den 16. august som korleder for børnekorene.
Juletur til Hamborg – se Kirkenettet 1. august.
Sognekoder er undersøgt og indberettet af formanden. Antallet af adresser der nu er
registreret under Tranbjerg Sogn er øget med 82. 11 Adresser er desuden blevet
registreret i andre sogne.
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Forsikringen betaler for hele skaden i forbindelse med lynet, herunder ventiler på
fjernvarme i kælderen, klokken, vandledning på kirkegården.
Affaldssortering: Sognegårdsudvalget vil tale om mulighederne for placering af
affaldssorteringen. Jette deltager, da hun er ansvarlig for arbejdsmiljø.
APV: nyt lys bestilt til kirkekontor, tilbud på maling af kirkekontor (og
præstekontorerne) hentet hjem.
Da alarmerne tit går igang, er det vigtigt at der støves af omkring sensorerne. Det vil
fremover blive gjort af kirketjenerne et par gange om ugen.
Der er udført forbedringer i præsteboligen.
Gelænderet i kirken skal forbedres, så det bliver sikkert. Flemming finder en smed.
Der er blevet fjernet hvepsebo i sognegården.
Vinduerne bør udskiftes indenfor de næste 3-4 år.
Der vil komme præstepraktikanter på besøg i næste uge. De vil komme i praktik de
første 2 uger i september.
Frivilligfredag den 28. september kl. 15-18 på storetorv. Gitte tager derind – hvem vil
med?

Menighedsrådsmøder i 2018
Dato:
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NN (gløgg og æbleskiver)

Venligst byt internt hvis nødvendigt!

