FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 10. april 2012
Afbud fra Sussie.
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Karner opfordrer alle til at byde ind med et eller andet til de 5 min.
Emner til drøftelse i menighedsrådet, alle må gerne bidrage med forslag.

2. Godkendelse af mødereferat fra 20/03 2012
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
Tak fra støtteforeningen Kastaniegården for bidrag
Tak fra Tove for gave til fødselsdag
Tak fra Pensionistforeningen for bidrag
Ansøgning fra Nibe Festivalen om kr. 500,00 – blev godkendt.
Anna Ibsen får refunderet kr. 200,00 - udlæg vedr. menighedsplejen.
Gaveregulativet fra august 2009 er fortsat gældende.

4. Meddelelser fra kirkeværgen
Det årlige syn den 26/3 2012 er afholdt, kirken trænger bl.a. til indvendig
kalkning. Der er afsat et beløb i 2013 (el. 2014)
Opbevaringsproblem for babysalmesang – der er pt. oppe ved orglet, forslag
om at det eksisterende skab i våbenhuset udvides – pris ca. kr. 10.000,00.
Udføres først efter dørtrinsprojektet.
Vedr. øvrige arbejder henvises til protokollen.
Der er stadig intet nyt om Verdisvej. Der arbejdes stadig på sagen.

5. Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget: Det er kulturudvalget, der har betalt for trompetister
Påskedag i begge kirker.
Sangaften den 6/6 i Sønderholm Sognegård.
22/11 kommer Bech & Grarup
27/10 – 2 gange Glæsel i Frejlev Kirke
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Næste sogneaften er den 26/4 i Sønderholm, Merete er ansvarlig.
Der arbejdes med flere ting til næste sæson.
Udvalget arbejder på at lave en aften, hvor man kan lære Frejlev Kirke bedre
at kende.
Det siddende kulturudvalg planlægger også nogle arrangementer for 2013.
Der er klager over opvaskemaskinen, der er bestilt service ved Miele.
Indkøb af sodavand, hvem kan levere hertil? Udvalget finder en leverandør.
Møde i kirkebladsudvalget – der mangler meget materiale til næste blad.
Måske for tidligt med mødet i udvalget? En god idé at vente til ”det
sædvangelige” materiale er kommet ind.
BUK-udvalget – Karner efterlyser, hvad der sker i udvalget. Emnet drøftes på
næste møde.
Personalet ønsker ikke, at menighedsrådsmedlemmer deltager i kalendermøderne.
Hvad skal vi bruge kirkecentret til? Hvem kan / må bruge det?
Alle skal tænke over det til næste møde.

6. Meddelelser fra præsterne
Vagter ved konfirmationerne
Bededag 4/5: Gerda og Merete
Lørdag 5/5: Karna og Bodil
Søndag 6/5: Bodil
Der øves med konfirmander i Frejlev de sidste 2 torsdage inden
konfirmationerne, også om eftermiddagen. Fremgår af google-kalenderen.
Indlæg til kirkebladet om juli-cafeen er sendt.
Møde med Frejlev skole omkring konfirmanderne, vi vil gerne have eleverne
3 forskellige dage, men det passer ikke i skolens planlægning. Eleverne
kommer her samme dag, også næste år.Kan vi gøre noget for at ændre dette?
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Indlæg til kirkebladet om møde den 21. august kl. 19.30 i Frejlev Kirkecenter
– emne: Voksenmøder om tro og kristendom.
Gudstjenesteliste er sendt rundt.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

8. Meddelelser fra kassereren
Der har været afholdt budgetudvalgsmøde, der arbejdes med at få udarbejdet
budget. Mogens, Merete, Bo og Margit mødes i næste uge for afklaring af
diverse.
Fælles budgetudvalgsmøde den 25. april
I god tid inden leasingkontrakterne udløber – inden der evt. etableres nye
kontrakter – vil menighedsrådene foretage en samlet vurdering af hvilke
kopimaskiner, der vil være brug for fremover.

9. Meddelelser fra kontaktpersonen

Merete omdelte ferieplan – og forklarede hvordan den skal bruges.

10. Eventuelt
Merete giver kaffe den 16/7 2012 –
Menighedsrådsmøde den 14. august holdes hjemme hos Merete
SOS-udvalget – holder møde den 19. april i Frejlev Kirkecenter
Der er afholdt provstimøde i Skal i Nibe. På mødet opfordrede provsten
Bl.a. til at vi gør brug af personale- og kirke-skolekonsulenterne og stiftets
ungdomspræst.
Hvordan kan vi videregive oplevelser m.m. om møder, arrangementer i
Frejlev Kirke, Kirkecenter? Måske en idé med en husstandsomdelt folder om
livet i kirken / kirkecentret – en mulighed at valgudvalget kommer med et
oplæg?
Referent Gerda Larsen

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

