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Referat af menighedsrådsmøde d. 18.august 2009
Fraværende Jeanette og Anna
Jeanette er pt. Sygemeldt indtil videre for 4 uger, vi forsøger at finde en løsning
i forhold til præstesekretærfunktionen.
Gitte vil lave et opslag ang. spagettigudstjenesterne og hænger dem op i
børnehaverne
Karner vil sende en hilsen med ønske om god bedringer.
Minikonfirmanderne aflyses indtil videre.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Opdatering af gaveregulativ

Rettelse til punkt 3; rettes til at minikonfirmanderne får en gave.
Rettelse til punkt 4; Konfirmanderne får en bibel
SF renskriver gaveregulativet
Nye regler for vedligeholdelsesaftale med gravstedsejere.

Menighedsrådet har besluttet at vedtage, at man indtil et nyt kalender
år starter, betaler en brøkdel svarende til de tilbageværende måneder
af året, indtil den flerårige aftale kan træde i kraft.
Meddelelser fra formanden

Fællesmødet med Sønderholm d. 10. september kl. 18:00, evt. afbud
meldes til KN, ellers så ses vi til mødet.
Der er følgende forslag til emner vi kan debattere;
Økonomistyring, Frejlevs vækst; hvilke ønsker forventninger har vi?
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Budgetsamrådsmøde d. 1. september, Erling, Gitte og Karner
deltager. Inden er der stiftsrådsmøde med orientering om det
kommende valg til rådet, her er alle velkomne, mødet finder sted i
Svenstrup Sognegård
Kirkebladet - Karner har forhandlet med Nibe Avis om prisen, og det
er lykkedes at komme frem til en aftale som medfører en besparelse
på ca. 3000,- kr. pr. blad pr. år. Karner går videre med dette til
kirkebladsudvalg, som hermed opfordres til at tage bladets udgiver,
form og længde op til revision.
Opvarmning af kirke og kirkecenter
Et forslag til besparelser ville være tilslutning til fjernvarme. Prisen
for kirkecenteret er 1.200,- kr. ex. moms for tilslutning, prisen for
tilslutning af kirken 32.000,- kr. Etablering af radiatorer i
kirkecenteret beløber sig på 170.000,-kr. ex. Moms.
Man ville kunne opnå en besparelse på varmeudgifterne på 40000,kr. pr. bygning pr. år. Bjarne og Karner vil derfor arbejde videre med
projektet.
Meddelelser fra udvalgene

Sognemedarbejderudvalgsmøde afholdes d.3. september i
Sønderholm
Der findes på kirkekontoret en mappe med regulativer som hører
under Frejlev.
Præstegårdsudvalget opfordres til at afholde et møde og få valgt en
formand, således at de kan komme videre med forbedringerne og
reparationer.
Alle udvalg skal huske at sende referater til formanden.
Meddelelser fra præsterne

Sussi ønsker et ekstra skab til konfirmandstuen, Bjarne undersøger
det nærmere.
Lørdag d. 22. er der gospel koncert i Nibe
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Der afholdes høstgudstjeneste den 13. september, med tilhørende
frokost. Ulla og Gitte arrangerer det.
Jørn har et ønske om kirkekaffe i våbenhuset, efter 9:00
gudstjenesten. Vi forsøger med ordningen, Gitte laver en liste over
Hvem, der hjælper til ved disse kaffegudstjenester samt
spagettigudstjenesterne.
Jørn syntes at vi skal forsøge at overbevise Biskoppen om, at vores
trin ind til kirken fjernes. Karner og Bjarne kigger på sagen.
Vi har brug for højtalere udenfor kirken, således at deltagere til fx en
begravelse med mange deltagere har mulighed for at høre præsten.
Bjarne undersøger det.
Der er store problemer med varmen og udluftning om sommeren i
kirken, eller fx til jul, vi går i tænkeboks.
Et ønske om et elegant musikanlæg til kirken.
Bjarne bedes købe flere paraplyer.
Det er vedtaget at Jørn får en ny mobil til en rimelig pris, ca. 600,kr.
Meddelelser fra kassereren

Kvartalsregnskabet ser fornuftigt ud, dog med det forbehold, at der
kan være nogle ting fra Sønderholm vi endnu ikke har modtaget.
Evt.

Vi skal have fundet et lysbilledapparat til sogneaften med
Biskoppen. Hvor er det gamle apparat??

