Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag den 07. april 2016 kl. 17.00 – 18.30
i Sønderholm Sognegård

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Bemærk:

17.00 – 18.30 Møder i de enkelte menighedsråd
18.45 – 19.15 Fælles spisning
19.15 – senest 20.30 Fælles menighedsrådsmøde

Afbud: Jørn, Jonna og Helle

Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 08/03 2016
- Er allerede godkendt og underskrevet

3.

Meddelelser fra formanden
- Menighedsmødet den 03. april

-

-

-

Regnskabet blev nævnt som liggende på
kirkernes hjemmeside: Nej, ikke pt.,
men der lægges nu et link.
Ansøgning fra DFS, Aalborg Kreds – 1.000,- kr. – tilskud til sommerlejr
Afvist.
Ansøgning fra Kirken på Festival
1.500 kr. bevilget.
Regnskab fra Kastanjegårdens Venner
Regnskab lagt frem.
Ansøgning bevilget med 1.000 kr.
Tilbud fra Folkekirkens Feriehjælp
… til særligt trængende.
Evt. behov for julehjælp vurderes i
situationen og drøftes mellem
præsterne.
Fakt. på 4.252,- kr. vedr. Kommuneplanlægning
Taget til efterretning. Det drejer sig om
den åbne ’kile’ nord for Frejlev Kirke.
Samarbejde med Menighedsplejen
Pt. ingen kontaktperson (tidligere var det
Ellen, og derfør var det Anna Ibsen).
Invitation fra provstiet til at deltage i møde i Sønderholm den 11. maj 2016 –
Brønderslev Provsti deltager (bilag)

Ansøgning fra Kirkens Korshær: Afvist.
Påmindelse: 12/04 filmarrangement i Hadsund.
Støtte til DKM /Danmarks Kirkelige Mediecenter): Afvist (men vi køber af og til deres produkter.)
4.
Godkendelse af mødedatoer for resten af 2016
Flg. datoer for Frejlevs mr-møder: 03/05 – 16/08 – 11/10.
Fællesmøder + Frejlev-møder: 14/06 – 01/09 – 08/11.
Desuden er der fælles studietur den 05/06 og opstillingsmøder til mr-valg den 13/09.
5.
Medarbejderrepræsentanten
(Afbud)
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6.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinfo
Annette har præciseret for Helle Bjerregaard, at menighedsrådet er rigtig glad for hendes arbejde.
Dorthe Amalie har søgt om 3 dages ferie. Det kan i (delvis-) sygemeldings periode lade sig gøre, hvis
en lægeattest støtter det gavnlige i ferien. Vi imødekommer på den baggrund ønsket. Skulle en
begravelse komme på lørdagen i denne ferie, finder vi en vikar. Annette mangler en afløser-liste!
7.

Meddelelser fra kassereren
- Resultat af indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts 2016
Indsamlingen gav i Frejlev 9.000 kr. Derudover gav en del via MobilePay, beløb som vi ikke kan
se på sognets resultat.
- Budget 2017
Ruth mangler beløb på de indkomne ønsker. Ruth foreslår et samlet møde (ret snart) med personale
og menighedsråd, hvor der diskuteres beløb og prioriteringer af ønskerne. Ruth indkalder.
- Fordelingsnøglen 63/37 (drøftes videre på fællesmødet)
Ingen ændring
8.

Meddelelser fra udvalgene
- Regulativ for anvendelse af kirkecentret
De to udsendte informationssider (fra tidligere) udleveres sammen med låne-nøgle.
- Forpagtning af præstegårdsjorden fra 2017
Karner oplyste, at annoncering af licitation til ny forpagtningsaftale i øjeblikket ligger til vurdering
hos Landbrugscentret i Aarhus. Køreplan: licitation inden sommeren. Ny forpagtnings-aftale pr.
01/01 2017.
- Valgbestyrelse
Menighedsrådet beslutter (som vi skal), at der i Frejlev Sogn skal vælges 7 medlemmer til
menighedsråd (først, når Frejlevs antal medlemmer af Folkekirken overstiger 3.000 personer,
kommer menighedsrådet op på 8 valgte medlemmer – pr. 01/01 2016 er der 2.831 medlemmer).
Bjarne oplyste, at Mads Sølver har givet tilsagn om til at komme (som ved flere tidligere mr-valg)
og styre opstillingsmødet den 13/09.
Valgbestyrelsen indkaldes inden sommeren (når der foreligger konkret vejledning fra
Menighedsrådsforeningen).
9.
Meddelelser fra præsterne
Gudstjenestetiderne på dagen var ’forvirrende’ anderledes. Det blev diskuteret, om der er nogen
grund til at afvige af de almindelige klokkeslæt for søndagsgudstjeneste. Menighedsrådet ønsker ’de
normale tider’ til næste år.
’Spaghetti-gudstjenesterne’ ønskes af menighedsrådet ændret til fx ’Pizza-gudstjenester’. Der er
meget arbejde og tunge løft ved spaghetti-forberedelse og -servering.
De kommunale dagplejere har ønsket ’et arrangement’ i kirke/kirkecenter. Hértil vil bl.a. blive
brug for en kirkesanger. Sussie er i kontakt med dagplejerne og følger op på hvad og hvornår.
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10.

Meddelelser fra kirkeværgen
- 12. april: det årlige syn
- 13. april: Fokus Folkeoplysning
- 19. april: 1-års gennemgang af kirkecentret (arkitekt, bygmester og bygherre)
Skulle nogen have informationer, der kan have betydning fra 1-års gennemgangen, sendes disse
hurtigt til Bjarne (mangler, fejl, uheldige ting).
- Kalkning af kirken

Bjarne oplyste, at provsten har givet tilladelse til, at kirkeværgens håndskrevne udgave af kirkegårdsprotokollen ophører. For snart 2 år siden gik graveren over til elektronisk kirkegårdsprotokol.
Begge de håndskrevne protokoller skal (i lighed med de gamle kirkebøger) opbevares forsvarligt af
menighedsrådet i 100 år, hvorefter de sendes til Rigsarkivet i Viborg.
Ved samme lejlighed præciserede provsten, at det stadig er en kirkeværges opgave at føre (stikprøve-)
kontrol med kirkegårdsadministrationen.
11.

Ruths oplevelser som medlem af menighedsrådet

12.

Evt.

Referent
Bjarne Bang-Schnack

– side 3 –

