FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 14. august 2012
Afbud fra Bjarne, Margit og Jørn Skøtt
Aftenen indledtes med en sang

1. 5 min.
Karner takkede Merete for en god fødselsdagsfest, ligeledes en fornøjelse at
deltage i Kastanjegårdens jubilæum

2. Godkendelse af mødereferat fra 21/6 2012
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
-

Anskaffelse af hjertestarter? Blev besluttet at vi indkøber en, Bjarne
undersøger markedet. Snak evt. med Sussie
Reparation af salmebøger, Bjarne og Erling arbejder med det, har fået en
pris på ca. kr. 100,00 pr. stk. Blev besluttet at det udføres.
Per Kirkeby, kommer engang i oktober / november 2012

4. Valg 2012
-

Valgbestyrelsen orienterer (vedlagt skriftligt) – arbejdet fortsætter i
bestyrelsen.

5. Princip-diskussion om vore tildelinger af tilskud til
forskellige ansøgere, som dukker op hver år
Merete omdelte en liste over hvilke foreninger, der modtager tilskud.
Blev besluttet, at vi inviterer FDF til en snak omkring vort fremtidige
samarbejde. Planlagt til søndag den 9. september efter gudstjenesten.
Karner inviterer FDF. MR incl. Jørn deltager.

6. Nyt om udbygning af kirkecenter
Afventer, evt. et møde i oktober med personalet?

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

7. Meddelelser fra kirkeværgen
Se vedlagte skrivelse – blev taget til efterretning
Der arbejdes på at finde en løsning med afgrænsning ved maskinhuset,
evt. plantning af en hæk

8. Meddelelser fra udvalgene
Sogneaftenerne og koncerterne er på plads, første gang er i Sønderholm i
september, hvor klovnen Petunia kommer. Ulla er ansvarlig

9. Meddelelser fra præsterne
Sussie har lavet en flot folder, som skal omdeles til minikonfirmanderne.
Sussie tager på Frejlev Skole og omdeler pjecen til de respektive klasser.
Gudstjenestelisten er sendt ud, gælder frem til og med november 2012.
Indsamlingsliste ved gudstjenester – Jørn fremskaffer den til næste møde.

10. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

11. Meddelelser fra kassereren
Merete, Mogens Kaiser og Karner afholder møde fredag uge 33 vedr.
halvårsregnskabet. Det ser fornuftigt ud.
Merete sender noget efter mødet.

12. Meddelelser fra kontaktpersonen
Dorte Amalie holder barsel fra og med den 3. september. Therese overtager
kirkesangen.
Maria Bang-Schnack overtager baby-salmesang.
Gravermedhjælper Ove har opsagt sin stilling pr. 30.9.2012.
I den anledning afholder vi en lille afskedsreception for Ove i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 25.09.2012 kl. 12.00
Merete har lavet et oplæg til stillingsannonce om gravermedhjælper.
Annoncen kommer i Nibe Avis, Stiftstidende og Job-index denne uge.
Der kommer en praktikant i 4 uger, han skal arbejde sammen med Erling og
Ove. (skal være her i august måned)
Tove er kommet på en fast kontrakt.
Der laves en ny kontrakt med Helle, når hun er tilbage fra ferie.
Alle personaler vil modtage en funktionsbeskrivelse inden længe.
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13. Eventuelt
Børnehaven Kolloparken har 40-års fødselsdag onsdag den 15. august.
Sussie kører forbi med en børnebibel og takker for samarbejdet.
Afklaring af behov for kopimaskiner skal afklares indenfor det næste halve år.
Karner forslår et udvalg bestående af Merete, Bjarne og Karner samt
præsterne til at finde en løsning i samarbejde med Sønderholm.

Referent Gerda Larsen
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