FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 17. august 2010
Fraværende: Anna
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Gerda indledte kort aftenen med en rejseberetning fra ferietur til
Australien.

2. Godkendelse af mødereferat fra 1/6 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
-

-

4.

Nye overenskomster, Provstiet er i gang med at udarbejde forslag
til det fremtidige samarbejde, samarbejdspartnere, ansættelser m.m.
Emnet vil blive behandlet på provstiets budgetsamråd i Sønderholm den
8. september 2010, hvor der vil blive nedsat et udvalg bestående af
kontaktpersoner, repræsentanter fra medarbejdergrupperne og repræsentanter fra provstiet.
Vigtigt at medarbejderne bliver taget godt med på råd.
Kamilius Aalborg har ansøgt om økonomisk støtte – blev bevilget.
Karner kontakter Sønderholm vedr. beløb.
Vedr. den vedtagne honorering af Hanna for udført arbejde med
kirkeblad og hjemmeside har Provstiet bedt om en dokumentation
for timerne. Pia og Karner ordner med provstiet.
Jurist Helle Hinsholm fra stiftet har sagt god for den vedtagne ordning.

Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget: Høstgudstjeneste den 26.september – Gitte bestiller maden.
Udflugten på søndag – Margit meddeler at vi kan glæde os til dagen.
Præstegårdsudvalget: har været på besøg i præstegården med en rundvisning
i hele huset. Et gammelt smukt hus, som trænger til nogle reparationer i
stueplan. Per Ulrik står for det videre forløb. Sussie mener dog, det er ærgerligt, at når det har været på langtidsplanlægningen i provstiet med en
renovering af hele huset, incl. loftet, at et nyt råd så beslutter, at kun
stueetagen skal renoveres.
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5.

Meddelelser fra præsterne
Der er intet nyt

6.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Der er intet nyt fra Margit.
Karner har modtaget info fra Dorte Amalie om, at der er 20 tilmeldte til
Baby-salmesang – hvilket medfører, at mange er blevet afvist –
Dorte Amalie har forespurgt, om der skal oprettes et hold mere? Men
kan ikke selv tage holdet.
MR vil arbejde med opgaven mht. etablering af et ekstra hold.

7.

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport er omdelt, og Gitte meddeler, at vi følger budgettet rigtig
fint. Dog skal vi regne med nogle ekstraudgifter i sidste del af 2010.

8.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Sussie og Jørn har fundet en konfirmandvikar.
Starter den 31. august med et introduktionsmøde med Sussie og Jørn Jensen.
Der er aftalt møde torsdag den 19. august med Helle Bjerregaard, Jørn
Jensen samt Ella og Mette fra Sønderholm vedr. fremtidigt samarbejde.

9.

Meddelelser fra kirkeværgen: (se vedlagte bilag)
b. Anskaffelse af en katafalk – droppes, da det ikke kan
lade sig gøre at bruge den i Frejlev Kirke.
g. Anskaffelse af en pulverslukker til ophængning ved orglet,
blev besluttet at købe en.
i. Fjernvarme i kirken – hvis projekt og økonomi er i orden, så kan
arbejdet udføres fra ultimo maj 2011 til medio august 2011.
Er det muligt at arbejdet først udføres september/oktober 2011?
Mest på grund af planlagte bryllupper.
m. Der er tilbud på vej fra KT Elektric på web-kameraer ind- og
udvendig.
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10. Eventuelt
Sussie foreslår, at der indføres et sluttidspunkt for mr-møderne,
og der blev aftalt, at start er kl. 19.00 og slut kl. ca. 21.00.
I øvrigt vil indkaldelse til mr-møderne fremover indeholde flere
meddelelser, for derved at spare tid på mr-møderne.
Alle var yderst tilfredse med den udsendte dagsorden til dagens
møde.
Gitte foreslår, at der kommer et punkt på næste møde vedr.
fremtidige visioner, så vi kan få en langtidsplanlægning. Blev
vedtaget, at det skal være på et fællesmøde. Der nedsættes et
udvalg fra hvert råd, Gitte, Margit og en af præsterne deltager
fra Frejlev.
Karner meddeler, at der er stor tilfredshed med juli-cafeen.
Menighedsrådsmøder resten af året:
14/9, 12/10, 9/11 og 9/12 2010. Mødet i december er fælles
med Sønderholm (julefrokost).

Referent Gerda Larsen

