FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 9. august 2011
Afbud fra Gerda, Karna, Sussie
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Merete indledte aftenen, fortalte om sommerferien til USA.

2. Godkendelse af mødereferat fra 14/6 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
- Orientering om Teologisk Voksenundervisning.
- Landsforening for Menighedsråds kursusvirksomhed i forbindelse med
-

-

-

valget 2012.
Mail fra Lars Damsgaard omkring kursusvirksomhed.
Julicafé – Karner fortalt om det sidste møde, hvos han havde deltaget – en
rigtig god oplevelse.
Visionsmøde 1. september 2011 for begge MR i sognet – jf. mail fra
Margit.
Sognemøde i Frejlev den 9. oktober efter gudstjenesten kl. 10.30, hvor der
vil være et lille traktement. Jørn og Merete laver en annonce til Nibe Avis
og hjemmesiden – skal annonceres i 2 uger i Nibe Avis. Mødet vil
indeholde en orientering fra formanden omkring MR-arbejdet i Frejlev og
budget 2012 fremlægges.
Formanden opfordrede igen til at alle (mr og medarbejdere) melder gode
ideér ind til ham eller Bjarne omkring udvidelsen af Frejlev Kirkecenter –
gerne hurtigst muligt!
Status på fjernvarmen i kirken – ansøgning til Real Dania er desværre ikke
blevet godkendt – de giver ikke til sådanne projekter. Provstiudvalget
arbejder videre med ansøgningen.

4. Anmodning fra Jørn Jensen om at udtræde af rådet pr. 1/12012 eller gerne omgående
Jørn Jensen har anmodet MR om at udtræde af rådet fra 1/1-2012 eller gerne
omgående. MR godkendte Jørn Jensens anmodning og formanden takkede
Jørn for hans gode arbejde i Frejlev MR. Formanden vil indkalde til et ekstra
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ordinært MR møde inden visionsmødet den 1/9-11, hvor 3. suppleanten Bodil
Elkjær også vil være inviteret.

5. Indkøb af AV-udstyr

Karner orienterede om tilbud på nyt AV-udstyr – det bedste tilbud var fra
Daarbak. Med et Av-udstyr der ligner det i Sønderholm til en pris der ligger
ca. kr. 10.000 under, blev det godkendt at Karner går videre med indkøb af avudstyret. Det vil være dejligt, hvis det kan nås inden
konfirmandundervisningen begynder primo september. Karner undersøger om
den gamle projekter kan bruges i salen – ellers undersøges hvad en ny vil
koste. Det gamle rullebord, tv, video og klaverbænk fjernes fra
konfirmandstuen og Karner vil sørge for det.

6. Meddelelser fra udvalgene
Præstegårdsudvalget: Forpagtningen er sat i udbud og de indkomne forslag vil
åbnes på et møde onsdag den 10/8-11 kl. 16.00.
Omforandringerne i præstegården forløber efter planen.
Udflugtsudvalg: Ulla indsamlede tilmeldinger til årets udflugt.
Kulturudvalget: Merete orienterede om kommende arrangementer i efterårets
løb. Merete vil eftersende en oversigt med efterårets arrangementer, når de
sidste aftaler er på plads. Næste sogneaften 6/9-11 i Sønderholm Sognegård
med Søren Ryge Petersen, vil billetter kunne afhentes efter gudstjenesterne
den 21. august 2011 i hhv. Sønderholm Sognegård kl. 10.00 og Frejlev
Kirkecenter kl. 11.30 – der udleveres max. 2 billetter pr. person.
Karner foreslog Margit – at arbejde på at lave flere gudstjenester garneret med
vores dejlige kor (opfordring fra flere kirkegængere).

7. Meddelelser fra præsterne

Gudstjenesteplanen – drøftes på næste møde, hvor Gerda igen deltager.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Der er ved at blive arrangeret et fællesmøde for alle medarbejdere – de to
kontaktpersoner står for indkaldelsen.

9. Meddelelser fra kassereren

Merete til eftersende en oversigt på regnskabet – var ikke klar til mødet pga.
ferien.
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Karner har snakket med provsten omkring de regning fra Brøgger på
fjernvarmen i kirken og de ser på en løsning.

10. Meddelelser fra kontaktpersonen

Jørn takkede for samarbejdet – det har været interessant og sjovt at være med
– det er en helt anden verden bemærkede han og Jørn ønskede Frejlev MR
held og lykke fremover.

11. Meddelelser fra kirkeværgen
Bjarne var glad for at kunne fortælle, at der slet ikke havde været nogen
indbrud denne sommer.
Kirkens nabo, Familien Frandsen, er meget glade for at kirkecentret er
kommet på fjernvarmeanlægget, da det havde givet dem 2 grader højre
indgangstemperatur.
Sussie har udtrykt utilfreds med, at der skulle være et ’hemmeligt’ møde med
Per Kirkeby i juni måned. Bjarne gjorde opmærksom på, at der ikke var tale
om noget ’hemmeligt’ møde. Det var aftalt med Per Kirkeby, at han skulle
komme forbi Frejlev Kirke i juni måned, når han tog til Læsø og så skulle han
se på de malerier i kirken som National Museet havde bemærket var falmet.
Derudover ville han gerne snakke om en evt. færdiggørelse af ’påskekirken’.
Bjarne har orienteret om dette på et tidligere møde og Bjarne gjorde
opmærksom på, at alle selvfølgelig var velkommen til at deltage i mødet. Det
forholder sig sådan, at Per Kirkeby ikke nåede at komme forbi i juni måned –
så der afventes en ny aftale i august måned.
Der er til provsten indsendt en ansøgning omkring dørtrinet i kirken og
provsten har sendt vores ansøgning videre til Stiftet med påtegning om, at det
må der gøres noget ved – vi venter nu på svaret fra Stiftet.
Margit spurgte ind til løsningen omkring babysamlesang materialerne og
Bjarne lovede det ikke var glemt, men der havde jo været ferie!
Der er nu indkøbt en ny klaverbænk til kirkecentret.

12. Eventuelt
Karner afleverer en lille hilsen til Jørn Ravnkildes 50 års jubilæum, fredag den
12.08.2011.

Referent Merete Lind-Nielsen

