Referat fra MR-møde for Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 13. august 2013
kl. 19.00-22.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde 4. juni 2013.

3.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Lukket punkt: Ansættelse af Jane Mollerup som ny graver.
Oplæg til det fremtidige formaliserede samarbejde med Sønderholm og fremtidigt
samarbejde med Nørholm.

4.

Meddelelser fra kassereren

5.

Meddelelser fra kirkeværgen (ferie)
En stor tak til de mr-medlemmer og personaler, der deltog i flytning fra kirken,
indretning og omflytning i mødesal til kirkerum, til begravelseskaffe og igen til
kirkerum og i tilbageflytning til kirken. Uden jeres hjælp var det aldrig gået.
Udover ombygning af gulv og loft er det gamle skab udskiftet – var ikke egnet til at
bevare.
Afleveringsforretningen 6.8.2013. – her var der kun meget små detaljer at følge
op på.
Læsepult på prædikestolen er udskiftet til en lidt større model.
AV-udstyr til mødesalen leveres og monteres i uge 34. KN tager imod.
Nye ideoplæg fra en ny arkitekt til udbygning af kirkecenteret.

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen til FDF – Annette.
Herunder endelig godkendelse af FDF-ansøgningen på kr. 7800,00 (fra fællesmødet
4/6-13.)

7.

Meddelelser fra udvalgene.

8.

Meddelelser fra præsterne.

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

10.

Meddelelser fra formanden – herunder drøftes tilbud til medarbejdere eller mrmedlemmer, der ønsker at modtage Kristelig Dagblad.
Tidspunkt for afholdelse af sognemøde aftales.

11.

Eventuelt.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Karner Nøhr, Bodil Elkjær, Margit Mühlbach, Lene Bilde,
Ruth Christensen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged og Ellen Mortensen.
Der var afbud fra Bjarne Bang-Schnack og Annette Højmann Kristensen.

Ad 1:
Godkendt
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Ansættelse af Jane. Særskilt referat. Lukket punkt.
Man besluttede at Emil skal have arbejdstøj efter behov, som vurderes af
Jane.
Dorte Amalie går i gang med babysalmesang og prøver at få det til at gå
op med sine studier på konservatoriet, men søger om at forløbet i Frejlev
nedkortes fra 10 til 8 gange dette efterår, hvilket menighedsrådet
godkender med reduktion i timetallet.
Graveren i Nørholm har rettet henvendelse med tilbud om at Emil bliver
ansat op til fuld tid hos dem (8 timer) Dette kan menighedsrådet ikke
modsætte sig, hvis det kan afpasses med hans arbejde her. Men det
giver anledning til, at man vil indlede forhandling om et formaliseret
udvidet samarbejde over sognegrænser med Nørholm og Sønderholm.
Lene har aftalt kortere møder med Jane i løbet af efteråret for at få hende
godt i gang, derudover skal der udarbejdes funktionsbeskrivelser og
arbejdes videre med det udvidede samarbejde over sognegrænserne.
Ruth orienterede om at Jane er udstyret med et dankort, så hun selv kan
købe det nødvendige til driften.
Ad 4:
Ruth orienterede om det rundsendte materiale ang. halvårsregnskabet.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 5:
Karner gennemgik og kommenterede det fremsendte fra kirkeværgen og
konstaterede at kirken var renoveret til fuld tilfredshed.
Det er aftalt at den nye arkitekt indbydes til at komme og fremlægge sine tanker
for udvidelse af kirkecenteret. Den 1. oktober kl 16.00 blev foreslået efterfulgt
af den planlagt menighedsrådsmøde.
Ad 6:
Annette havde meldt afbud p.g.a. arbejde og hendes indlæg udsættes til næste
gang.
Man bevilgede FDF et tilskud på samme størrelse som sidste år kr. 7.800,00.
Ad 7:
Margit orienterede om hvad det fremtidige aktivitetsudvalg agter at arbejde med
hen over vinteren og vil sørge for at hele menighedsrådet får tilsendt referat fra
udvalgets møder.
Bodil orienterede om at Helle har oplyst at ikke alle aktiviter er indskrevet i
kalenderen , hvilket giver problemer med rengøring m.v. og at der er
hovedpinepiller i skabet i køkkenet.
Ad. 8:
Sussie fulgte op på brunchgudstjenesten og de kommentarer hun har fået fra
deltagerne.
Minikonfirmandundervisning starter med 1. hold i Frejlev omkring
efterårsferien og 2. hold til foråret.
Der er afskedsgudstjeneste for Ib Skotte i Nørholm den 29. september. Karner
sørger for gave.
Jørn er på kursus i uge 44
Ad 9:
Margit orienterede om, at der trods besøg af orgelkonsulenterne stadig er
problemer med orglet, men at de har oplyst, at problemet er omfattet af
garantien og de arbejder videre indtil problemet er løst.

FREJLEV KIRKE
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Kopidan har rettet henvendelse angående aftale om kopiering af materiale.
Margit arbejder videre med det i samarbejde med Bjarne, som kan godkende på
menighedsrådets vegne.
Der er kommet en ny ordning fra Koda, så man kan betale et fast beløb om året
for musik i stedet for efter indberetning. Man besluttede at tegne en aftale på 4-6
arrangementer til kr. 2000,00 pr. år. Margit ordner det fornødne.
Ad 10.
Ellen undersøger om alle, både menighedsrådsmedlemmer og ansatte, der
ønsker det, får Kristeligt dagblad.
Provstiudvalgssmedlem Bent Flyvholm arbejder i provstiregi på at undersøge
om der kan fås styringsredskaber til regulering og besparelse af elforbruget
Den 6. september kl. 14.00 kommer vores tidligere gravermedhjælper Ove
Henriksen med sin familie for at se Frejlev kirke.
Der var takkekort fra Jonas Andersen for opmærksomhed ved studentereksamen.
Der var tak fra Ragnhild Nielsens familie for opmærksomhed ved begravelse.
Karner oplæste en takkeskrivelse fra Erling for afskedsreception.
Karner takkede på sin kones vegne for opmærksomhed ved hendes fødselsdag.
Der var ansøgning fra Støtte foreningen for Kamillianergårdens Hospice ,
hvilket ikke blev bevilget.
Det aftaltes at der holdes sognemøde efter gudstjenesten den 27. oktober
Evt.
Lene meddelte, at hun af personlige årsager ønsker at udtræde af
menighedsrådet ved udgangen af dette kirkeår. (ca. 1. december).
Karner oplyste at der i samarbejde med Sønderholm arbejdes videre på at mhr .
arkiv overføres til elektronisk arkivering.
Referent: Ellen Mortensen

