Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 – 21.00
i Sønderholm sognegård

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 3. marts
2015.

3.

4.

Meddelelser fra formanden
-

Ansøgning om støtte til kirketeltet på Nibe Festivalen

-

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 08. marts .2015.

-

Oprydning/udskiftning af redskaber på kirkegården.

Meddelelser fra kontaktpersonen
-

5.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen
-

”Billede og lyd”

-

Møblering af kirkecenteret

-

Fastsættelse af møde med personalet vedr. inventar/møbler

-

Flytning fra Brugsen til kirkecenteret

Meddelelser kassereren
-

7.

Orientering vedr. MUS-samtaler

Endelig godkendelse af 2014-regnskabet.

Nyt fra præsterne
JSA’s opsamling af forslag:
1. Ledelsesprocedurer vedr. kirkecenteret
2. Underviser til 2 minikonfirmandhold.
3. Fremtidig konfirmandundervisning
4. Assistance til konfirmationer 1. og 2. maj 2015
5. Forsøgsprojekt rettet mod pårørende til demente
6. MR-foreningen Himmerlands generalforsamling
7. At evaluere arrangementer m. m.
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8.

Nyt fra kulturudvalget.
- Indvielse og aktiviteter i KC fra den 13.9.2015.

9.

Eventuelt.

Til stede var: Margit Mühlbach, Helle Bang, Ruth Christensen, Annette Aarup Gravesen,
Bodil Elkjær, Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Jørn Skøtt Andersen og Ellen Bak
Mortensen. Sussie Foged deltog i Sønderholm sogns mhr-møde, der fandt sted samtidig.
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
- Man besluttede at yde et bidrag på kr. 1.500,00 til Kirketeltet ved Nibefestivalen.
- Tak til alle der ydede en god indsats til Folkekirkens Nødhjælps indsamling.
- Man besluttede at anskaffe det af graverne ønskede nye miljørigtige materiel til
kirkegården. Pris kr. 35.000,00- 40.000,00.
Ad 4:
Annette orienterede om de afholdte MUS-samtaler med graver, kirkesanger og
kirkecenterværtinde. Alle udtrykte stor tilfredshed.
Ad 5:
Der er holdt møde med personalet om gulvbelægning til kirkecenteret og det ønskede blev
anskaffet.
Provstiet har godkendt alle ønsker til billede og lyd heriblandt, at der etableres transmission
fra kirkerummet til kirkecenteret.
Bjarne orienterede om byggeudvalgets planer for møblering og om at der flyttes fra Brugsen
til kirkecenteret den 20/4. Alle der kan, opfordres til at møde op. TDC flytter kirkenettet den
6/5, hvor skriveborde m. v. skal være på plads.
Der indkaldes til møde med personalet onsdag den 22. april kl. 8.00 vedr. møblering af
kirkecenteret.
Vedr. hvor mange urner, der kan være i et kistegravsted afventes godkendelse af den af
Sønderholm mhr. indsendte ansøgning til provstiet.
Ad 6:
Regnskab 2014 afleveret 01-04-2015 blev gennemgået og godkendt.
Ad 7:
Jørn gør opmærksom på at procedurerne vedr. beslutninger i menighedsrådet bør strammes
op.
Der blev fremlagt tilbud på undervisning af minikonfirmander som rådet bedes tage stiling til.
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Konfirmandundervisningen for det kommende skoleår er endnu ikke fastlagt for kommunen.
Jørn er med i et forsøgsprojekt rettet mod pårørende til demente.
Jørn orienterede om generalforsamling i MR-foreningen Himmerland.
Ad 8:
Helle orienterede om forberedelserne til indvielsen af kirkecenteret i uge 38.
Ad 9:
Intet

Referent: Éllen Bak Mortensen

