Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 1. april 2014 kl. 18.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferater:
Ordinært menighedsrådsmøde den 4. marts 2014
Regnskabsmøde vedr. regnskab 2013 den 13. marts 2014.

3.

Meddelelser fra formanden.
Indtryk fra budgetsamråd i Nibe 18/3 2014.
Provstigudstjenesten i Nibe 30.04.2014.
Den flotte indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

4.

Meddelelser fra kassereren.
Regnskab 2013.
Budgetmøde for 2015..

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Kirkegårdssyn den 10. april 2014.
Arbejdet med udvidelse af kirkecenteret, orienteringsmøde 2. april 2014.

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

7.

Meddelelse fra sekretæren
Aalborg Provstiers menighedspleje.

8.

Meddelelser fra udvalgene.

9.

Meddelelser fra præsterne.

10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

11.

Eventuelt.

Til stede var : Jørn Skøtt Andersen, Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Annette
Aarup Gravesen, Ruth Christensen, Bodil Elkjær og Ellen Bak Mortensen.
Afbud fra : Annette Højmann Christensen, Margit Mühlbach og Sussie Foged.
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Begge godkendt, idet det bemærkes at Jonna Gertsen er ansat pr. 11. marts
2014 og ikke som nævnt i referatet 1. marts 2014.
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Ad. 3: Karner roste indsatsen og resultatet ved indsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp.
Karner oplyste følgende fra budgetsamrådet, som blev holdt i Nibe den 18.
marts 2014:
Den foreløbige budgetramme for Frejlev kirkekasse bliver den sammen som i
2014.
Der blev fremsat forslag om at tilskud til Folkekirkens arbejde på Nibe Festivalen
fremover søges på provstiplan.
Bent Flyvholm orientrede om besparelser ved opvarmning af kirkerne.
Kalendersystemet fra Brandsoft er droppet.
Provstigudstjeneste den 30/4 i Nibe kirke og i Godthåb kirke den 3/6. Herom
senere.
Der afholdes et filmarragement den 22/4 kl. 19.00 i Hadsund Bio. Arrangør:
Menighedsrådforeningen Himmerland.
Der opfordres til at man læser post i Menighedsrådets postkasse.
Ad. 4:
Regnskab for 2013 er indsendt til provstiet.
Der indkaldes til et budgetudvalgsmøde den 6. maj kl. 16.30.(budgetudvalget).
Karner efterlyste afklaring på om udligningsfaktoren med Sønderholm passer.
Ruth forklarede sammenhængen.
Ad 5:
Der er bestilt reparation af ødelæggelser ved fygesne i tårnrummet.
Der er bestilt ændring af varmestyring i kirken og graveren er orienteret om
hvordan det virker.
Menighedsrådet arbejder på at finde et passende sted til at opbevare
messehagelerne i kirkecenteret.
Der er bestilt vinduespudsning.
Der er orienteringsmøde ved arkitekterne vedr. udvidelse af kirkecenteret den 2.
april kl. 16.00.
Der holdes syn af kirke, kirkegård og kirkecenter den 10. april kl. 15.30.
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Alle toiletter har fået et ventilationsspjæld.
Der er udskiftet tagsten, som er løsnet ved stormen.
Kirken kalkes efter konfirmationerne og inden pinse, hvis vejret tillader det .
Bjarne oplyste at graveren har overtaget administrationen af kirkegården , hvorfor
han har nedsat sit honorar med kr. 300,00 pr. måned, således at det følger provstiets
anbefalinger.
Menighedsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive aftaleformular for teknisk
rådgivning og bistand vedr. udvidelse af kirkecenteret.

Ad 6:
Annette oplyste at der er holdt MUS-samtaler med Jane, Dorte Amalie og Margit, der
alle giver udtryk for tilfredshed. Der holdes MUS-samtale med Helle snarest muligt.
Jane efterlyser en udviklingsplan for kirkegården.
Menighedsrådet drøftede den gode rapport med tanker og forslag som er udarbejdet
at Jane til menighedsrådet. Fremsendes separat til rådets medlemmer.
Ansættelse af Jonna kommer med i næste kirkeblad, og lægges ud på hjemmesiden.
Alle skal huske at låse, incl. nødudgange, når kirkecenteret forlades.
Ad 7:
Man besluttede at give kr. 1.000,00 til Aalborg Provstiers menighedspleje. (Ellen)
Ad. 8:
Annette Højmann ristensen har skriftligt orienteret om arbejdet i de udvalg, hun er
medlem af.
Kaffelisten blev a’jourført.
Ad 9:
Der blev bevilget kr. 1.000,00 til projektet ”Lyt til Danske Salmer” (Karner).
Danmarks kirkelige Mediecenter ansøger om tilskud. Man vedtog at tegne et
medlemskab på kr.1.000,00.
Ansøgning om bidrag fra Kirkens Korshær. Der indsamles flere gange årligt i kirken,
hvorfor man ikke støtter yderligere.
Man diskuterede, hvordan konfirmandundervisningen kan tilrettelægges når den ny
skolelov træder i kraft efter sommerferien.
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Karner kommenterede Sussies indlæg i kirkebladet.
Ad 11:
Ruth foreslog at man bruger Frejlev samråds hjemmeside til at bekendtgøre
arrangementer i kirke og kirkecenter.
Ruth tilbød at lave en mailliste for folk, der ønsker at få oplysningerne tilsendt.
Almindelige menighedsrådsmøder holdes med start kl. 18.00 og fællesmøder kl.
17.00.

Referent: Ellen Bak Mortensen

