FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af menighedsrådsmøde d. 14. april 2009

Afbud: Sussi og Anna
1. Godkendelse af referat
- Godkendt
2. Meddelelser fra formanden
- der afholdes møde i budgetudvalget i uge 17
- der er kommet ansøgninger fra Kirkens Korshær og Aalborg
Garden
- Ansøgningen om opnormering af den anden præstestillingen, stiles
til biskoppen via provstiet. Vi kunne evt. søge om en 100% stilling
og stadig betale de 25 % selv, for at gøre stillingen mere attraktiv.
- Stifmenighedsrådsmøde d. 16. maj kl. 10:15 Aalborg Hallen
- Fremtidens biskop, Ulla, Jørn, Bjarne og Karner deltager.
- Fællesmenighedsrådsmøde mellem Sønderholm og Frejlev d. 16/4
menighedsråd og medarbejder kan deltage.
3. Udarbejdelse af forretningsorden og vedtægter
- De standardiserede vedtægter for sekretær, kasserer, regnskabsfører,
kontaktpersonen, kirkeværgen og forretningsordnen er rettet til og er
besluttet vedtaget.
4. Meddelelser fra udvalgene
- Centerudvalget, der skal findes to hjælpere til spagettigudstjenesten
d. 28. april, Karner og Gerda.
- Centerudvalget skal have fundet vagter til konfirmationerne, man
vil spørge klasserådne om de kunne varetage denne opgave
sammen med Helle.
- Gitte retter vedtægterne og ordensreglerne for brug af centeret
5. Meddelelser fra præsterne
- Gudstjenesteliste godtages, dog vil vi gerne at næste
friluftsgudstjeneste afholdes i Frejlev.
- Juli-cafe, som erstatning for Kastanjegården, Helle kunne evt.
komme og hjælpe et par timer, dog skal brugerne betale et mindre
beløb fx 15,- kr. for kaffe og brød, som kan være med til at dække
omkostningerne til Helles løn.
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6. Meddelelser fra kirkeværgen
- mikrofonen er i orden igen
- traktorerne er nu blevet forankret i gulvet.
- Der er kommet tilbud om belysning af redskabsskueret, pris ca.
10.000,-kr. Det tages op i budgetudvalget
- Den endelige pris for udskiftningen af nøgler er oppe på ca.
29.000,- kr.
- Blandingsbatteriet i depotet er skiftet.
- Der er hentet tilbudet for kalkning af kirken, vi undersøger om der
budgetteret med det.
- Der er kommet synsprotokol. Budget udvalget for protokollen,
således at de kan tage punkterne med i deres overvejelser.
- Kirken skal kaldes indvendig inden for de næste 5 år.
7. Meddelelser fra kassereren
- Kort gennemgang af kvartalsrapporten, ingen store afvigelser. Det er
dog vigtigt, at vi stadig er opmærksomme på at overholde budget.
8. Meddelelser fra kontaktpersonen
- Der er fundet en barselsvikar for Dorthe Amalie.
- Det er besluttet at give Dorthe Amalie fuld løn under barsel.
9. evt.
- der har været møde i følgende udvalg; sognemedhjælper udvalget
og præstegårdsudvalget. Fordeling mellem de to sogne er fremover
63 til Frejlev og 37 til Sønderholm.
Referent Gitte k. Klitgaard
NÆSTE MØDE ER DEN 12. MAJ

