FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af menighedsrådsmøde d. 12. maj 2009
Afbud: Gitte Kolling Klitgaard
Dagsorden:
1.

10 minutter - ved Jeanett
Jeanett fortalte om kirkelige aktiviteter siden sidst: spaghettigudstjeneste og
påske-babysalmesang for tidligere babysalmesang-deltagere.

1.a. Godkendelse af referat fra 14/04 2009
Godkendt
2.

Meddelelser fra formanden –
Honorartakster - med enkelte småjusteringer
Information om modtagelsen fra provstiudvalget af justerede honorartakster.
Kun honorar til regnskabsfører og til valgt kasserer er egentlig ændret. Øvrige
honorarer er pristalsregulerede.
Tidspunkt for afholdelse af fællesmøde med Sønderholm
Vi foreslår et fællesmøde i oktober måned (men ikke i weekenderne på hver side
af uge 42).
Deltagelse i stor-mødet 16. maj 09 i Aalborg
Karner, Ulla og Bjarne deltager. Henning Sølver har velvilligt tilbudt opsamling
ved Frejlev kirkecenter kl. 09.45 samt afhentning igen om aftenen.
Præsterne deltager.
Ansøgning fra Sct. NicolaiTjenesten i NordJylland
Som tidligere år blev bevilget kr. 1.000,-.
Metro-kort – vi afventer svar fra Metro
Metro har lovet at sende kortene inden for en uge. Karner sender kortene videre.
Ansøgning vedr. 25 % – betaling – af egen kirkekasse – er fremsendt
Ansøgning fælles med Sønderholm er behandlet. Svar fra biskop modtaget d.d.
på IT-skrivebordet. Svaret er et høfligt afslag bl.a. med begrundelsen, at Nibe er
i større mangel, og at ”det ligger ikke i biskoppens mandat at forhøje
præstelønbevillingen. Den er her i stiftet er udnyttet fuldt ud.”
Endelig henvises i afslaget til Nibe-Vokslev pastorat, der med 5.076
folkekirkemedlemmer i øjeblikket er betjent med 125 % normering (mod
Sønderholm-Frejlev pastorats 4.409 folkekirkemedlemmer med 150 %
normering + 25 % ekstra fra pastoratets eget budget).
Flytning af Kirkekontor fra Sønderholm til Frejlev - Beslutning om flytning blev taget for ca. 1 år siden - men bør nu endelig bekræftes af
menighedsrådene i både Sønderholm og Frejlev
Referater fra møder vedr. ovennævnte flytning - fremsendes snarest muligt.
Referaterne var udsendt pr. mail inden mr-mødet.
Flytningen blev formelt vedtaget uden indsigelse.
Flytningen finder sted onsdag den 08/07 09. Hjælpere efterlyses. Henvendelse
herom til Jeanett.
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3.

Budget 2010
Budgetudvalget holder møde vedr. 2010-budget – fra kl.17.00 – men
forventer ikke – på dette mr-møde – at kunne fremvise et endeligt budget for
2010.
Der er ikke flere penge at arbejde med end i indeværende år.
Budgettet for 2010 ventes færdigt ved næste budgetudvalgsmøde den 19/05.
Umiddelbart herefter udsendes budgetforslaget til alle mr-medlemmerne pr.
mail, så vi kan være forberedte på behandling og vedtagelse ved næste mrmøde.
Næste mr-møde flyttes af samme årsag fra 16/06 til den 26/05. Derved kan
afleveringsfristen til stiftet overholdes.
Mødet bliver af kort varighed (fra kl. 19 til antageligt kl. 20). Der er mødepligt.
Referat fra Præstegaardsudvalgets møde – fremsendes snarest muligt.
Referatet var udsendt pr. mail inden mr-mødet.
På vegne af præstegårdsudvalget har Bo sendt ansøgning til provstiudvalget
økonomisk hjælp til udskiftning af præstegårdens vinduer mod syd. Vinduerne
er for et par år siden nødtørftigt repareret. Denne reparation holder ikke længere.
Provstiudvalget holder møde den 03/06 i Sønderholm Sognegård for bl.a. at
kunne besigtige præstegårdens syd-vinduer og vurdere nødvendigheden af
udskiftning af disse.
Problemet er, at budgettet for vedligeholdelse af den gamle præstegård slet ikke
er tilstrækkelig stort. I de senere år er budgettet mest gået til nyindretning af
præstekontor, til lydisolering af døre til præstekontoret og til reparation af utæt
tæt. Der er brug for en del bygningsvedligeholdelse på denne gamle præstegård.
Selv om Provstiet har foreslået uændret beløbsramme for 2010 - bør vi
måske vurdere – om det ikke vil være en god ide – genstarte korskolen - ?
Korskolen, der var kommet op at stå, blev af det tidligere menighedsråd nedlagt
igen af rent økonomiske årsager.
Vi diskuterede nytten og rimeligheden af at have en korskole. Der var lidt delte
meninger, men så længe økonomien ikke er til det, må vi fortsat udskyde en
eventuel genetablering af korskolen. Det blev bl.a. nævnt, at korskolen har
væsentlig betydning og nytte til oplæring og rekruttering af nye medlemmer af
kirkekoret, og det blev nævnt, at Frejlev Kirke er for lille til at tilbyde en sådan
korskole.
Diskussionen kan tages op igen på et senere tidspunkt, når og hvis økonomien
tillader det.

4.

Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget. Anna mailer budget for 2009-10 ud til mr-medlemmerne.
Efterårets program ser indtil videre således ud:
08/09 2009: Jørgen Carlsen, højskoleforstander, Testrup Højskole
06/10 2009: Ruth Ø. Poulsen, sygehudpræst
10/11 2009: Søren Lodberg Hvas, biskop.
Der arbejdes stadig på at finde emner til foråret 2010.
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Kirkebladsudvalget. Jeanett oplyser, at udsendelse af det kommende kirkeblad
udskydes en uge, så konfirmationsbillederne kan nå at komme med.
Deadline for det næste kirkeblad: 29/06 09.
Centerudvalget. Ulla oplyser, at to ”vagter” på hver konfirmationsdag i den
netop overståede bededagsferie var i underkanten.
Det anbefales, at der næste år findes 3 ”vagter” til hver dag. Næste år er der tre
konfirmationsdage, fredag, lørdag og søndag i bededagsferien.
5.

Meddelelser fra Præsterne
JSA holder ferie 02/06 – 10/06
SF holder ferie i uge 25.
Sussie: Opfordring til at melde sig til en 6 timers vagt på Nibefestivalen i
kirketeltet (kaffe og omsorg for unge mennesker). Opfordring til at bage en kage
til samme sted.
Jørn: Der gøres ikke rigtigt noget ved pinsen i Frejlev ud over selve
gudstjenesten. I Sønderholm har man i mange år haft traditionen med
morgenvandring til Troldkirken og efterfølgende morgenkaffe inden
gudstjenesten.
Vi skal ikke ”konkurrere” med arrangementer i Sønderholm (som under Ole
Volfing er opstået som et fælles arrangement i pastoratet).
Det blev besluttet, at Ulla og karner sørger for et glas mousserende vin og et
stykke kransekage efter kl. 10.30-gudstjenesten i Frejlev.

5.a Meddelelser fra sognemedhjælperen
Jeanett fortalte om afslutningen af minikonfirmandholdet i Sønderholm. Det har
været rigtig spændende.
6.

Meddelelser fra Kirkeværgen
Bjarne orienterede om defekt ved lysdæmperen i konfirmandstuen. Ingen lamper
kunne tændes. Elektrikeren har fejlsøgt og afhjulpet fejlen.
Kalkning af kirken bliver i år sprunget over af økonomiske årsager. Det er
vigtigt, at vi har penge på budgettet til almindelig kalkning i 2010. Desuden
påpeges vigtigheden af at påbegynde afrensning af mange års kalk-lag på et
område ad gangen, fx én tårnside, gerne allerede i 2010.
Synsrapporten er kommet godkendt tilbage fra provstiudvalget med følgebrev
fra provsten med indskærpning af, at der skal være budgetmæssig dækning for
de i synsrapporten omtalte reparationer. Desuden skal der være en
bygningskyndig vurdering ind over den omtalte afrensning af kirkens kalklag.
Bjarne pointerede, at dels var vores valgte bygningskyndige (Flemming Larsen)
med ved synet, dels har kirkens arkitekt (Erik Sørensen) de senere år været med
inddraget i drøftelse af, hvad der bør gøres ved disse mange lag kalk, som mere
og mere skaller af på kirken.
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Der viser sig nu yderligere 4 punkterede termoruder i kirkecentret (2
oplukkelige ruder i mødesalen mod vest samt begge ruder i præstekontoret mod
øst). Alle fire ruder er fra 1982.
7.

Meddelelser fra Kassereren
(Kassereren var ikke i stand til at møde i aften.)

8.

Meddelelser fra Kontaktpersonen
Jørn J.: Vi er i færd med at ansætte en barselsvikar for Dorte Amalie.
Vikaren opstarter det kommende babysalmesang-hold ved Frejlev Kirke i
efteråret
Jørn konfererer med Erling omkring løn, ferie og sygdom.

9.

Eventuelt
Karner efterlyser opdaterede billeder på kirkernes hjemmeside, så man fx ikke
fejlagtigt kan tro, at tidligere medlemmer af menighedsrådet stadig er medlem.
Det kan give et galt signal om, hvem der i øjeblikket sidder i menighedsråd.
Sussie nævnte meningen med, at visse billeder blot er situationsbilleder og ikke
dagsaktuel oplysning.
Kirkeblads- og hjemmesideudvalget opfordres til at tage denne drøftelse op.
SE nr. 70 47 54 13 skal på kirkens hjemmeside.

Næste møde
Det planlagte møde den 16. juni 2009 er flyttet til tirsdag den 26. maj 2009. Kl.
19.00 til ca. 20.00. Der skal ved dette møde vedtages budget 2010, hvorfor der
er mødepligt.

Bjarne Bang-Schnack
referent under sekretærens afbud
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