FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 12. april 2011
Afbud fra Sussie
Nyt punkt på dagsordenen: Årsregnskab 2010
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Bjarne brugte de 5 min. Fortalte at han er blevet morfar igen, denne gang til en
lille dreng – tillykke.

2. Godkendelse af mødereferat fra 3/3 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Årsregnskab 2010
Mogens Keiser fra Venture House gennemgik regnskabet for året 2010 og
åbningsbalance primo 2011. Begge godkendt.

4. Meddelelser ved formanden
-

Ansøgning vedr. babysalmesang, blev bevilget.
Ansøgning fra organisten, blev bevilget
Opmagasinering af tæpper, legesager m.m. til babysalmesang, Margit og
Bjarne arbejder videre med at finde en løsning, fordi der ikke er plads på
pulpituret.

5. Ajourføring af udvalgsoversigt
Der mangler repræsentanter fra Frejlev Menighedsråd i BUK-udvalget.
Der mangler en repræsentant til valgudvalget, Merete blev valgt.

6. Meddelelser fra udvalgene
Mødereferater fra kulturudvalget til hele rådet.
Centerudvalget: Ordensregler vedr. kirkecentret er i kirkecentret. Vigtigt at
man rydder op efter sig hver gang, og især sætter bordene på plads.
Ombetrækning af gule stole (til sorte), Ulla indhenter tilbud.

7. Meddelelser fra præsterne

Konfirmandundervisning i Frejlev – næste år kommer alle konfirmander
samme dag, der mangler præst og lokaler.
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Sussie og Jørn kommer med et oplæg til konfirmandundervisningen.
Karner vil gerne hjælpe til med indretningen af lokalet.
Juli-caféen - Jørn finder ud af, hvad vi kan gøre denne sommer.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

9. Meddelelser fra kassereren
Ingen meddelelser

10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Ingen meddelelser

11. Meddelelser fra kirkeværgen
-

Status vedr. fjernvarme i kirken, projektet er stadig ikke godkendt.
Besøg fra Nationalmuseet – Bjarne berettede fra mødet
Provstesyn Frejlev kirke og kirkecenter tirsdag den 3. maj kl. 13.30.
Kalkning af kirken, pris kr. 26.000,00 + moms, + kr. 8.000.00 + moms til
ekstra afrensning og kalkning. Blev godkendt.

12. Eventuelt
Jørn Skøtt fortæller, at han synes det er alt for stort og alt for dyrt et projekt
med fjernvarme i kirken.
Karner bestiller abonnement på Kristeligt Dagblad til Karna og Merete.
Pinsedag laves kort arrangement efter gudstjenesten i Frejlev – med korsang
og en lille forfriskning.

Referent Gerda Larsen
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