Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd

tirsdag 4. april 2Ot7 k|.18.30 -

FREJLEV KIRKT
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

i Frejlev Kirkecenter.

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, JØrn Mortensen,
Skøtt Andersen, Helle Bang, Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Ruth Christensen

J@rn

Afbud fra: Sussie Foged (ferie)
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 9. marts 20L7.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden.
Salmebogen får en lillesøster
Margit Mühlbach køber salmebogen og akkompagnementsbogen.
Årshjul.
pØlV v¡l gerne lave et årshjul, når han får lidt mere erfaring inden for opgaverne
Vi opfordres til at sende de datoer, som vi kender, der skal med i årshjulet.
PØM rundsender Sønderholms forslag til MR.
Frivillig til kirken.
Vi mangler erfaring med kirkens arbejde til at komme med forslag til, hvordan vi gør det
attraktivt at yde et stykke frivilligt arbejde for kirken.

Vi besluttede, at vi vil holde en visionsdag for menighedsrådet i Frejlev, hvor vi kan
diskutere mulighederne. Datoen er søndag den 29. oktober 2OL7 kl. LZ.OO.
LS,

PøM og HB indgår i udvalget, som kommer med et oplæg.

Deadline 1. september 2Ot7 til emner til visionsdagen.
FormandsmØde den L7 . maj 2OL7 kl.
RC

L7

.30 i Godthåb Sognegård.

bestiller bogen: Menighedsrådet i praksis til hver enkelt medlem i menighedsrådet.

Stiftsmenighedsmøde 20. maj 2OL7 i Aalborg.
PøM, JP, RES, JM deltager.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 .9200 Aalborg SV

4.

Meddelelserfra kontaktpersonen.
Fællesmøde for kontaktpersoner i provstiet den 27. april2077
HB og SF deltager.
HB orienterede om Dorte Amalie Schous sygdom. DAS kommer på hospice onsdag den

5. april 2017.
Theresa Lundquist har lovet at tage så meget som muligt af DAS' arbejde.

efter at have spurgt medarbejderne, at hvis der er ønske om det, kan vi
mødes og tale om vores tanker i forbindelse med DAS' sygdom.
HB foreslog

Menighedsrådet godkendte, at vi betaler en uges feriepenge tilTL, som Sønderholm
udbetaler til TL, da hun ikke kan holde ferie, fordi hun afløser DAS.
HB og pØlV har møde med TL mandag den l-0.

april2OtT om hendes hjælp ¡nd t¡l

sommer.
HB snakker med SF om afviklingen af spaghettigudstjeneste

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
plæneklippere (JG)
På vores to plæneklippere sidder der en chip, som vi betaler et årsabonnement for. De
tager strømmen. Vi besluttede, at JG skal tage et billede af plæneklipperne for at vise,
hvordan de er låst fast (for at vi kan vise forsikringsselskabet det, hvis plæneklipperne
skulle blive stjålet.)
GPS chips på

JG/JP undersøger i forsikringsbetingelserne, om det er en betingelse, at der er chip på

plæneklipperen. Hvis det ikke er en betingelse, opsiges abonnementet.
Kirke/alterlys (JG)
JG foreslår, at vi får et kalenderlys med en olielampe. Vi besluttede at fortsætte med
levende lyst.
Energirenovering i kirken (JM/PØMI
Vi besluttede, at varmesænkningen skal være på det niveau, som passer os, og at vi skal
have varmestyri ng. Beløbet til va rmestyringen kom mer fra provstiudvalget.
Det er sendt i udbud hos tre forskellige leverandører.
Vi skal have LED-pærer i lysekronerne. JG udskifter dem

løbetør for kort. I den forbindelse harJG rettet
henvendelse til dem, der lavede dem sidste gang. De kan desværre ikke lave et
genoptryk.

JG informerede om, at vi er ved at
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FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

taget kontakt til Jens Bang, Aalborg Reklamefoto for at høre, om han kan
lave nogle nye. Jens Bang har taget nye billeder i kirken.

JG har derfor

JG og JP godkender
JP nævnte,

6.

et nyt billede til kortene, og Jens Bang trykker dem.

at kalk/puds er ved at falde af i tårnrummet.

JP

tager kontakt til Bent Elkjær.

Meddelelser fra kassereren.
Folkekirkens Nødhjælp indsamling
Der blev indsamlet 9.426,50. Det var godt 400,- kr. mere end sidste år.
Dagen gik godt - konfirmanderne var meget aktive. En stor tak for deres indsats.

Provstiet har meddelt, at driftsrammen for 2018 forventes at blive 2.309.000,- kr. (det er
det samme som for 2077l'.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

lntet
Fremover beder vi MM om at sende indkaldelse til kalendermødet t¡l HB.

8.

Nyt fra præsterne.
Lydforholdene i kirkecentret
HB foreslog, at Jens Bang, Aalborg Reklamefoto kikker på lydforholdene

for at finde ud,
om han kan komme med forslag til løsningen, eller om han kan anbefale et andet firma
Jens Bang har arbejdet med lydforhold på skibe og har derfor et godt kendskab til
udfordringerne med lyd.
JM, Pø og JP sætter filtdutter under stolebenene i sal B. De indkøber selv filtdutterne
Det kan tage lidt af larmen fra stolene, når de flyttes frem og tilbage.

Mailingliste om aktiviteter i kirken.
RES

fortalte, at udvalget til fornyelse af hjemmesiden har taget punktet op.

Fællesspisning i sognet (se mail fra Aalborg Stifts Diakoniudvalg)
Der er ikke stemning for at gå ind i projektet.
Ny PCer t¡IJSA
RC undersøger, hvad en ny harddisk koster.

FREJLEV KIRKË
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 92AQ Aalborg SV

JSA hjælper

9.

til ved minikonfirmandundervisningen. Det går godt

Nyt fra præstegårdsudvalget

10. Nyt fra aktivitetsudvalget
Næste møde 19. april 20L7.

11. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Forslag

til nye urnegravsteder.

(JM/JG)

til, hvor og hvordan vi kan lave urnegravsteder på den gamle
(De
kirkegård.
efterladte vil gerne have urnegravsted på den gamle kirkegård.) Forslaget
er delt op i tre etaper og på forskellige steder på kirkegården.

JG har lavet forslag

foreslår, at det bliver lyngområde. Lyng kan klippes ned hvert år og holdes nede.
foreslår, at vi starter i år. Omkostningen i år bliver på ca. LL.000,- kr. Projektet skal
god kendes af provstiudvalget og ki rkegårdskonsu lenten.

JG

JGs

JG

forslag blev godkendt. JG går videre med det.

12. Nyt fra kirkecentret.
Nye borde og stole til kirkecentret.
RC foreslog, at der skal nedsættes et udvalg til at undersøge, hvad vi skal have af nye
mØbler. Udvalget skal vende tilbage til MR med deres forslag.

Holdningen er, at vi skal være loyale over for de nye mØbler, som vi har købt i
forbindelse med udvidelsen af kirkecentret.
PøM, LS deltager i udvalget fra menighedsrådet. RC foreslog at M og Helle Bje. deltager
fra medarbejderne.
Højskoledag i kirkecenteret om Luther
LS orienterede om dagens arrangement. Deltagerne var glad for at deltage. Det er
positivt at holde sådan arrangementer.

mente ikke, at lydanlægget virkede optimalt. Der var meget skratten, og lyden var
ikke så høj. LS og de Øvrige medlemmer af MR vilgerne have en instruktion i, hvordan
lydanlægget fungerer. Det tages op på mødet i juni 2017 sammen med en rundvisning
kirken og kirkecentret (JSA og JG).
LS

i

FREJLEV KIRKË
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ordensregler - nuværende medsendes.
Godkendt med en enkelt tilføjelse. Der skal stå, at alle døre og vinduer tjekkes for, om
de er lukket og låst, inden man forlader kirkecentret.
Mange tak for blomsten og krukken fra Frejlev Samråd.
Udvalget, der blev nedsat på sidste fællesmøde, arbejder med fornyelse af
hjemmesiden. De skriver en ny tekst på hjemmesiden om kirkecenteret

13. Nyt fra Frejlev Samråd og FDF
Byplansudvikling Frejlev
RC orienterede om borgermØdet, som Aalborg Kommune holder den 5. april20t7 om
byplansudvikling for Frejlev.
JSA

fortalte om sit samarbejde med

FDF og hans besøg af børnene.

14. Eventuelt
RES

og P@M tagervagten lørdag den 13. maj2OLT (konfirmation)

Mødet slut kl. 22.00

Referent:
Ruth Christensen
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