FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 08. april 2010
Fraværende: Gitte
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Karner indledte kort aftenen, nævnte bl.a. det flotte resultat fra
sogneindsamlingen.

2. Godkendelse af mødereferat fra 04. marts 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
Karner fortæller, at der er afholdt møde med naboerne på Verdisvej. Mødet
forløb stille og roligt, og der var ingen specielle ønsker til det fremtidige
samarbejde. Dog ønskede de opsat et skilt med fartbegrænsning, da der af og
til bliver kørt for hurtigt. Bjarne tager sig af skiltet.
Henning Toft Bro blev valgt til ny biskop.
Afskedsgudstjeneste den 18. april med biskop Søren Lodberg Hvas.
Indsættelse af ny biskop søndag den 9. maj – Karner deltager.
Gaveregulativ er udsendt og godkendt.
Ansøgning fra Sussie om telegramkasser til konfirmanderne. Enighed om at vi
prøver det i år – Sussie bestiller.
Ansøgning til budgetudvalget fra præsterne til konfirmandarbejdet. Dette
behandles i budgetudvalget.
Stiftsbudgetmøde den 15.04.2010 kl. 17.00 – 19.00 i Frejlev Kirkecenter.
Afholdelse af et årligt menighedsmøde – blev besluttet at vi afholder et i juni
måned – sammen med det ordinære menighedsrådsmøde. Blev aftalt til den 1.
juni 2010.

4. Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget: Intet
Kulturudvalget har nu efterårsplanen klar. Vi får en oversigt så snart den er
klar.
15. juni 2010 får vi besøg af Den Danske Salmeduo – Frejlev kirke kl. 19.30.
I oktober måned bliver der igen en koncert i Frejlev kirke, denne gang
hovedsagelig med lokale kræfter. Mere herom senere.
Dorte Amalie er ansat som vikar for Jeanett. Det går stille og roligt.

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Anni (fra Sønderholm) har foreslået, at der afholdes et førstehjælpskursus for
alle de ansatte, pris ca. kr. 5.000,00. Blev bevilget.
Husk at der skal fremskaffes børneattest ved nyansættelser.
Sussie trækker sig fra budgetudvalget.
Præstegårdsudvalget er fremkommet med plan for styring af budget og
vedligeholdelse – som det efterfølgende fællesmøde vil kunne vedtage.

5. Meddelelse fra præsterne
Sussie har ferie uge 19.

6.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit er ny medarbejderrepræsentant i Frejlev, dog lover Margit ikke at
deltage i alle møderne, idet Margit også er medarbejderrepræsentant i
Sønderholm. Dorte Amalie er afløser i Frejlev.
Dorte Amalie siger tak for fødselsdagsgaven.

7.

8.

Meddelelser fra kassereren Da Gitte var fraværende, fremlagde Karner kvartalsrapport for 1/1 – 31/3
2010.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Der er pt. gang i diverse småreparationer, har måttet vente på grund af
vinteren.
Tirsdag den 20. april kl. 15.00 er der kirkesyn – alle kan deltage.
Bjarne har en forespørgsel hos stiftet vedr. regler omkring bæring af kister fra
kirkens kapel til kirken – har ikke modtaget svar endnu.
Afventer at IT-skrivebordet kan administrere, at vi har fælles kalender
med Sønderholm.
Der er indkøbt medhørshøjtalere, rådet modtager gerne respons, når de har
været i brug.

9.

Eventuelt
Intet under eventuelt

Referent Gerda Larsen
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